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Voorwoord
Sinds de laatste nieuwsbrief verscheen, kunnen we tevreden terugkijken op een goede tijd. Het Hospice
heeft een goede bezetting en voorziet duidelijk in een behoefte. De
gasten zijn tevredenHOSPICE
en ook in de naHOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK
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zorggesprekken ontvangen we positieve feedback van de nabestaanden.
Wat altijd met name genoemd wordt,
is de aandacht die we hebben bij het
uitdragen van onze gasten en het gedicht dat wordt voorgedragen. Het
gedicht dat zo vaak zo goed en zorgvuldig uitgezocht wordt dat het ook
echt bij de overledene past. Soms
wordt zelfs dit gedicht op de kaart of
in de uitvaart verwerkt.
In het afgelopen jaar hebben we twee
maal een herinneringsbijeenkomst
georganiseerd met als thema ‘Er zijn’.
Familie, vrienden, vrijwilligers en beroepskrachten herdenken de gasten
die in het afgelopen half jaar zijn
overleden. Het is een muzikaal omlijste bijeenkomst. Het licht, ontstoken aan de kaars, staat symbool voor
de verbondenheid met de overleden
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gasten. Aan dit licht worden vijf kaarsen ontstoken die elk een symbool
uitdrukken: het licht, de liefde, de
vrede, de waarheid en de steun op
onze levensweg. Bij het noemen van
de namen worden door de naasten
de kaarsen opnieuw ontstoken
die
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voor de overledenen in het
Hospice
hebben gebrand. De naasten hebben hierbij de gelegenheid een persoonlijke intentie uit te spreken of
een gedicht voor te lezen. Na afloop
ontmoeten betrokkenen, vrijwilligers
en beroepskrachten elkaar met een
kopje koffie.
Op vrijdag 26 juni hebben we een
hospice-uitje georganiseerd. Als
dank voor onze goede
zorgen, hadden we in
het afgelopen jaar vele
giften van naasten ontvangen voor een ontspannen uitje met het
team. We zijn gestart
met een ‘verkwikkende
wandeling’, hoewel…
De wandeling moest
de trek stimuleren maar
verkwikkend kon je het

NIEUWSBRIEF
niet noemen. Door de warmte en het
mulle, hete zand werd het een intensieve bezigheid! Maar hierna kon men
uitrusten op het terras van restaurant
Tussen Berg en Dal en hebben we genoten van een goed verzorgde HighTea. Het was een uitgelezen dag om
lekker met elkaar bij te praten. Het is
belangrijk dat er momenten zijn om
elkaar op een andere manier te ontmoeten en dat is ook de reden dat we
het vrijwilligerscafé verder hebben
uitgewerkt. In de nieuwsbrief leest u
hier meer hierover.
Evelien van Duin
Manager

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Binnen het Hospice en bij de VPTZ
Thuis zijn de vrijwilligers de spil. De
coördinatoren zijn dan ook erg blij
met de zestien nieuwe vrijwilligers
die zich hebben aangemeld. De basiscursus zal door Lucy van Oostrum
en Willy Zuijderduijn worden gegeven en is gestart in oktober. We
hopen daarmee het vrijwilligersbestand weer op sterkte te hebben.

Ondanks de nieuwe aanmeldingen
blijft er behoefte bestaan aan nieuwe vrijwilligers; er is altijd sprake
van een klein verloop omdat mensen
verhuizen, werk vinden of om andere
redenen vertrekken. Voor het werken
in het hospice of in de thuissituatie
is ervaring in de zorg niet nodig. Alle
nieuwe vrijwilligers krijgen eerst
een introductiecursus. Deze omvat
basisvaardigheden zoals verlies- en
rouwervaring, communicatie, wat is
palliatieve zorg. Ook wordt aandacht
besteed aan tiltechnieken en lichamelijke verzorging. De vrijwilligers
worden op de achtergrond begeleid
en ondersteund door de coördinatoren van Stichting Hospice Duin- en
Bollenstreek.

Lezingen en presentaties
In de afgelopen anderhalf jaar hebben onze vrijwilligers een schat aan
ervaringen opgedaan. Daarnaast
hebben de Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) Thuis onderdak gevonden bij Stichting Hospice
Duin- en Bollenstreek.
Deze vrijwilligers bieden al jarenlang
hun inzet aan bij mensen die thuis
hun laatste levensfase zijn ingegaan.
Voor uw vereniging, organisatie, bond
of club verzorgen wij op uw aanvraag
een lezing of presentatie over het
boeiende werk van de vrijwilligers
van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek en VPTZ Thuis. Belt u hiervoor Evelien van Duin: 06-20406906.
Zij kan u er alles over vertellen.
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Een gast in het hospice: triest en tegelijk gelukkig
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Mevrouw Ans Viet staat ons graag
te woord om te vertellen hoe zij als
gast het leven in het hospice ervaart.
We hoeven niet veel te vragen: ze
praat graag. Komend weekend wordt
haar huis leeggehaald; daar heeft ze
38 jaar in gewoond. Ze noemt zichzelf nu dakloos. Logisch dat dit pijn
doet, maar de positiviteit overheerst.
De aanleiding dat ze nu hier woont,
is triest, zegt ze zelf. Maar ze is hier
gelukkig. “De zorg is zo geweldig. Ze
doen echt hun best het mij volledig
naar de zin te maken. Dat doet me
erg goed.”
Thuis blijven wonen met eventuele
vrijwillige terminale zorg, ging niet.
Daarom ging de dochter van mevrouw Viet op zoek naar een hospice.
Ze komt zelf niet uit deze regio, maar
haar kinderen wonen hier wel. De
keus viel al snel op Sassenheim. “Het
is hier zo mooi. Ik heb maar enkele
spullen van mijzelf meegenomen,
om mijn eigen sfeer te creëren. An-

ders wordt het hier zo vol. En het is
al mooi hier.” Zelf heeft ze een vlinder
aan de muur laten hangen.

Een krachtig fladderende vlinder
Hoewel ze uiteraard weet dat ze gaat
sterven, heeft mevrouw Viet toch nog
het optimisme dat ze 78 jaar wordt
over twee maanden. En ja, 79 jaar
wil ze ook nog worden. En eerlijk is
eerlijk: die positieve kijk maakt het
zorgen voor haar een stuk gemakkelijker. Ze wil blijven strijden, want
het gezegde is immers: ‘hoop doet
leven’. Daarom laat mevrouw Viet de
momenten van verdriet liever niet
merken aan haar kinderen. Het is tekenend voor de kracht die ze in haar
leven heeft opgebouwd. Haar man
stierf toen haar kinderen nog klein
waren; het is haar gelukt haar vijf
kinderen alleen op te voeden en ze
is blij met hoe ze terecht zijn gekomen. Ze heeft geen behoefte om nog
dingen uit te spreken of iets speci-

aals te doen. Mevrouw Viet voelt zich
vredig. Dat woord kenmerkt haar het
meest. Zij voelt zich omringt door
goede zorg. Over haar ziekte is ze vrij
nuchter. Ze accepteert wat er kan gebeuren, dankzij haar grootste kracht,
haar optimisme en dankzij de vrede
die zij voelt.
Mevrouw Viet vergelijkt zichzelf
graag met een vlinder. “Een vlinder
die rondfladdert, dan hoog stijgt
om geheel alleen het verdriet en de
moeilijkheden te verwerken, maar
altijd weer neerdaalt om het gewone
leven en de strijd weer op te pakken.”
De metafoor van de vlinder maakt
indruk op ons en past inderdaad ook
volgens ons wonderwel bij haar.
Begin oktober is Ans Viet overleden.
Zij heeft de 78 niet meer mogen bereiken. Het is een voorrecht geweest
dit gesprek met haar te hebben kunnen voeren.

Even voorstellen…Lucy van Oostrum
Sinds een half jaar ben ik werkzaam
als coördinator in het Hospice. Mijn
naam is Lucy van Oostrum, ik ben getrouwd met Ben Schmidt en samen
hebben we zeven kinderen en drie

specialiseerd verpleegkundige voor
long- en hartpatiënten en zo af en
toe deed ik nog iets voor de wijk in
Sassenheim. In deze laatste functie
kwam ik veelvuldig in aanraking met
de verzakelijking van de zorg. Vooral
in de samenwerking tussen eerste en
tweede lijn bleef ik dit ervaren.

Wat mij boeit

kleinkinderen. Ik woon sinds 1 juli
in Noordwijk, mijn geboorteplaats.
Daarvoor heb ik dertig jaar gewoond
en gewerkt in Sassenheim.
Voordat ik in het Hospice ging werken, heb ik 25 jaar bij de thuiszorgorganisatie Valent gewerkt. Ik werkte
als wijkverpleegkundige in Sassenheim. Het laatste jaar werkte ik als ge-

De vacature voor coördinator in het
Hospice kwam voor mij als een geschenk.
Ik heb hier dus direct op gereageerd.
Bij mijn afscheid van de cliënten in de
wijk, kreeg ik veelvuldig vragen en
opmerkingen te horen als ‘wat zoek je
daar nou? Het gaat alleen maar over
dood en sterven. Ik hoop je nog wel
te zien maar niet daar!’ Men vraagt
zich af wat het is aan dit werk dat mij
zo boeit.
Ik kwam als kind al in aanraking met
de dood, toen een klasgenoot overleed. Ik weet nog hoe we als klas ach-

ter de kist liepen. Later heb ik, zowel
in mijn vak als in mijn privé-leven,
veel met dood en sterven te maken
gehad. Ik ervaar de dood als iets wat
heel natuurlijk en mooi kan zijn maar
wat ook gepaard kan gaan met veel
pijn en verdriet. Ik heb heel veel bewondering voor de vrijwilligers in het
Hospice en voor de manier waarop ze
altijd weer klaarstaan voor de gasten.
Ook is het fijn dat je naast de vrijwilligers nog een professioneel team van
artsen en verpleegkundigen hebt om
op terug te vallen. Om samen met hen
de laatste fase van onze gasten met
hun dierbaren zo waardevol mogelijk
te maken, dat is wat mij zo boeit.
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Stichting Vrienden van het Hospice
Wat is de Stichting Vrienden van het
Hospice, wie zijn de mensen achter de
Stichting en wat is hun doelstelling?
Een gesprek met bestuursleden Wim
van den Ende en Johan Troelstra.

Waarom een Stichting Vrienden?
Al bij de start van het Hospice besloten de voorzitter en secretaris van het
hospicebestuur dat het van belang
was dat er naast de Stichting Hospice een Stichting Vrienden van het
Hospice werd opgericht. Doel: de betrokkenheid van de inwoners van de
Duin- en Bollenstreek te stimuleren,
de naamsbekendheid van het Hospice te vergroten en een legitieme
organisatie te hebben om fondsen te
werven.
Waar de Stichting Hospice zich
hoofdzakelijk richtte op het bijeenbrengen van het startkapitaal om
het Hospice te realiseren, richtte de
Stichting Vrienden zich, na een aanvankelijk wat aarzelend begin, op het
verzamelen van ‘vrienden’.
René van Elburg werd aangetrokken en verzamelde een aantal
mensen met een breed netwerk in
de Duin- en Bollenstreek om zich
heen, onder wie Johan Troelstra
en Wim van den Ende, die voorzitter werd. Wim geeft aan dat hij
gemotiveerd was om zich in te zetten voor het Hospice, mede door
zijn ervaringen rond het overlijden
van zijn eerste vrouw. Zijn belangrijkste drijfveer was dat mensen uit
de medische sfeer worden gehaald
als dat niet meer nodig en zinvol
is en dat kinderen en/of partners
ontlast worden van de dagelijkse
zorg. Voor bestuurslid Johan Troelstra geldt dat, nu onderlinge hulp
en steun in de samenleving niet
meer vanzelfsprekend zijn, deze
steun georganiseerd moet worden. Hij hoopt dat de leden van de
Stichting Vrienden zich vriend voelen
van hen om wie het allemaal gaat: de
gasten, de vrijwilligers, de beroepskrachten en het bestuur van het Hospice. En dat zij, zoals je bij een vriend
zou wensen, klaarstaan op momenten dat hulp nodig is.

Wat doet de Stichting Vrienden?
Soms zijn er omstandigheden of ontwikkelingen die men in het Hospice
niet zelf kan oplossen, bijvoorbeeld
als een gast niet zelf in staat is de
eigen bijdrage (volledig) te betalen.
Dan springt de Stichting Vrienden bij.
Daarnaast wil de Stichting Vrienden
dienend op de achtergrond aanwezig
zijn door de vrijwilligers en beroepskrachten af en toe in het zonnetje te
zetten, door herdenkingsbijeenkomsten mogelijk te maken, door waar
nodig en gewenst in bepaalde commissies te participeren of van advies
te dienen.
De dagelijkse leiding geeft aan waar
gelden en adviezen het beste ingezet
kunnen worden.
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Hoe verder?
Ook in de toekomst zal het werven
van nieuwe vrienden onverminderd
doorgaan. Bijvoorbeeld met de actie
onder vrijwilligers en beroepskrachten, waarbij iedereen die één of meer
nieuwe vrienden aanbracht een gratis kaartje kreeg voor de toneelvoorstelling ‘De Afscheidsmonologen’ in
de Leidse Schouwburg. Deze actie
leverde 53 nieuwe vrienden op.
Naast Johan en Wim wordt het bestuur van de Stichting Vrienden
gevormd door Roelof Assies en de
nieuwe penningmeester Iet Avis, die
Chris Bierman opvolgde. Gees van Eik
is eveneens toegetreden tot het bestuur. Beide dames zijn al langere tijd
actief als vrijwilliger in het Hospice.

Doelen bereikt?
De stichting heeft in haar driejarig
bestaan 350 vrienden gekregen. Op
diverse plaatsen is voorlichting gegeven. De stichting heeft financieel
kunnen bijspringen ten behoeve van

meerdere gasten en de kosten van
de herdenkingsbijeenkomsten zijn
betaald, evenals de kerstbijeenkomst
en kerstpakketten voor vrijwilligers
en beroepskrachten. Ook de prachtige glasramen in de stilteruimte zijn
door de Vrienden gefinancierd.

Wim van den Ende en Roelof Assies ontvangen namens de Stichting Vrienden een
cheque t.w.v. € 650,- uit handen van Steven
Schrader van de Rotaryclub Voorhout. Met
dit geld konden kaartjes worden aangeschaft voor de Afscheidsmonologen in de
Leidsche Schouwburg.
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Vrijwilligers aan het woord
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We stelden enkele vrijwilligers
de vraag: wat is je, in de afgelopen periode dat je in het hospice
hebt gewerkt, het meest bijgebleven?

en dat vind ik heel prettig. Ieder heeft
zo zijn of haar gewoontes en talenten
en juist door die verschillen vind ik
het samenwerken boeiend, leerzaam
en verrijkend.

Ria:
Jannie:
Het mooiste vind ik het zó dichtbij
mogen komen in de belevings-en gevoelswereld van onze gasten en hun
familie. Dat mensen hun verhaal, hun
angsten, verdriet en dromen soms
met mij willen delen in deze laatste
fase van hun leven, vind ik heel bijzonder. Dit neem ik de rest van mijn
leven mee in mijn denkbeeldige herinneringsboek.

Willy:
Niet alleen de zorg voor de gasten en
de waardering die je daarvoor terugkrijgt zijn hartverwarmend, maar ook
de samenwerking met zoveel verschillende collega’s. Ik werk afwisselend met steeds weer andere mensen

fijne collega’s, die je respecteren en
waarderen en waar ik veel van geleerd heb, voel ik me inmiddels thuis
in het hospice. Het verrijkt m’n leven!

Jeanne:

De eerste maanden vroeg ik me vaak
af of ik wel geschikt was voor het
werk in een hospice.
Je moet immers vooral je gevoel laten spreken en dat is iets wat me niet
altijd zo gemakkelijk afgaat.
De derde keer dat ik in het hospice
werkte, overleed bijvoorbeeld een
gast bij wie ik me erg betrokken voelde. De verpleegkundige die dienst
had vroeg me te helpen bij de laatste zorg; iets wat ik nog nooit gedaan
had. Ik heb het toch gedaan en heb
dit ervaren als een mooie manier van
afscheid nemen. De respectvolle en
liefdevolle manier waarop zij de gast
verzorgde en mij leerde hoe te handelen, is nu een dierbare herinnering.
Door de samenwerking met zoveel

Voor mij is het fascinerend om te zien
hoe 70 verschillende vrijwilligers van
uiteenlopende leeftijd in dit huis samenwerken, waar die zeer bijzondere
omstandigheid, het eind van je levensreis, het gegeven is.
Alle 70 zijn we verschillend, maar
wat overheerst is dat de onderlinge
relatie goed is. Dat levert volgens
mij een positieve bijdrage aan het
geheel. Waar dat door komt? Misschien door de introductiecursus, of
door de zienswijze en benaderingswijze van het managementteam. In
elk geval is er een vorm van inspiratie
waardoor het saamhorigheidsgevoel
overheerst. In mijn beste momenten
noem ik de uren in het hospice de
‘spirituele uurtjes’.

Ontvangen donaties 25-03 2009 tot 15-10 2009
Familie Hoogendoorn
Rotary Bollenstreek
Mevr. Hulst - v.d. Aar
Rotary Katwijk
Gereformeerde Kerk Hillegom
Mevr. A. van Tol - Verhart
Stichting Topvoetbal Ter Leede
P. van Sabben
Mevr. A de Voogt - Zuyderduyn
Familie Molenaar
Mevr. T. v.d. Weijde - Stam
Stichting Woord en Daad
Fam. D. van Leeuwen
Kits Kremer
R. Boxhoorn
Fam. v.d Bent
Fam. de Groot
R. Horsman
M.L. van Nobelen
J.J. Sollie
H.J. Berg

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

580,834,100,750,1.500,447,50
1.000,150,1.000,1.000,50,250,1.000,250,1.171,50
1050,775,150,1000,15,500,-

M.A. van der Ploeg
C. Dekker-v. Rossum
J.Willigers
P.L. den Boer
J.A. van Velzen
Fam. van Duivenvoorden
M.J. Boheemen Janssens
Y.G.A. van Petegem

€
€
€
€
€
€
€
€

50,50,150,20,250,200,50,15,-

Fons Heirman van Tjade Petri
schonk twee mooie glasplaatjes
waarmee de entree is verfraaid. De
bloemen en de brandende kaars
bij overlijden komen hiermee nog
beter tot hun recht.
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Aanbevolen literatuur
“Verlossers naast God”
“Dokters en euthanasie
Nederland.”

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

- “Tussen hoop en vrees. Over de laatste levensfase van kankerpatiënten”
Uitgeverij Bohn, Stafleu en van
Loghum.
- “Doe het zelf zorg boek”
Met co-auteur C. Linsen.
Uitgeverij Bohn Stafleu
Loghum.
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Opnamegegevens 2009
t/m 30 september 2009

Over de schrijfster
Anne-Mei The is cultureel antropoloog en jurist. Zij verricht onderzoek
naar beslissingen rond het levenseinde en euthanasie. In 1997 verscheen
haar boek “Vanavond om 8 uur”, over
verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond
het levenseinde.
Zij promoveerde in 1999 op het
proefschrift “Palliatieve behandeling
en communicatie, een onderzoek
naar het optimisme op herstel van
longkankerpatiënten”.
Anne-Mei The schrijft over thema’s
die mensen na aan het hart liggen,
maar die zich vaak in het verborgene
afspelen zoals ziekte, euthanasie en
de dood. Haar boeken lezen als romans.

1e kwartaal
17 opnames:
7 mannen
10 vrouwen
Bezettingsgraad 83,7 %
2e kwartaal
22 opnames:
7 mannen
15 vrouwen
Bezettingsgraad 64,3 %
3e kwartaal
14 opnames:
4 mannen
10 vrouwen
Bezettingsgraad 81,5 %
2009
Gemiddelde verblijfsduur: 19,6 dagen
49 personen overleden
33 opnames vanuit ziekenhuis
19 opnames vanuit thuis

1 opname vanuit verzorgingshuis

Kamer 7
Hospicevrijwilligers Marlies Houwing, Ica Staal, Jacques Erades en Ria
Faas hebben sinds het ontstaan van
het idee in 2008, enthousiast gewerkt
aan het opzetten van een inloopcafe
voor vrijwilligers. De naam werd ‘Kamer 7’ en een fraaie locatie werd belangeloos beschikbaar gesteld door
Robbert Jan Meerpoel van Holiday
Cars uit Sassenheim. Het voornaamste doel van inloopcafé Kamer 7 is om

7413U

-“In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie”
Uitgeverij Thoeris

Door Anne-Mei The.

Uitgeverij Thoeris,
ISBN 9789072219893.
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In dit boek vertellen artsen openhartig hoe zij denken en dachten over
euthanasie. Hoe zij bij de totstandkoming van de wet op euthanasie
aan de zijlijn stonden, waardoor uiteindelijk een interessante paradox
ontstond: enerzijds hadden zij bijna
niets te maken gehad met de ontwikkeling van het beleid, anderzijds
zijn zij de centrale figuur gebleven in
het hele stervensproces. Vanuit een
zich snel ontwikkelende medische
technologie, opkomende patiëntenbewegingen, een toenemende mate
van zelfbeschikkingsrecht en snel
veranderende levensbeschouwelijke
opvattingen, kwam de wet snel tot
stand. En zo werd euthanasie maatschappelijk, juridisch en politiek
geaccepteerd. Te snel? Veel geïnterviewden en de schrijfster zelf vinden van wel. Liever had zij eerst de
ontwikkeling van een groter kader,
de palliatieve zorg, waar de euthanasie als onderdeel in past, gezien.
Het abrupte karakter van euthanasie
vinden veel artsen moeilijk; het pijnen angstvrij zacht wegglijden, geniet
de voorkeur. Door de opkomst en de
toegenomen kennis van deze palliatieve sedatie is dat ook mogelijk geworden.
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vrijwilligers en professionals uit alle
geledingen van de palliatieve terminale zorg elkaar te laten ontmoeten
in een ontspannen sfeer. Maar het
kan ook gebeuren dat een deel van
een avond gewijd zal worden aan
een thema of film of dat een spreker
wordt uitgenodigd.
Op donderdag 15 oktober, de Dag
van de Paliatieve Zorg, werd Kamer 7
sfeervol geopend met muzikale om-

lijsting door de Lower 48 Jazzband.
De officiële opening werd verricht
door Robbert Jan Meerpoel. Aan de
aanwezigen werd gevraagd mee te
denken in het te volgen programma.
Er zijn goede suggesties geopperd
zodat het viertal aan de slag kan om
een mooi tweemaandelijks programma voor te bereiden voor 2010!
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Nieuwe vrijwilligers voor terminale zorg voorbereid op hun taak
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In de maand oktober en november
heeft het hospice weer een basiscursus verzorgd om nieuwe, enthousiaste vrijwilligers te scholen voor het
werk in het hospice of voor de terminale zorg thuis. De basiscursus van
de VPTZ werd gegeven door Lucy van
Oostrum, coördinator in het hospice,
en Willy Zuijderduijn, die als vrijwilli-

ger op diverse terreinen actief is binnen het hospice. De veertien nieuwe
vrijwilligers werden door manager
Evelien van Duin beloond met het
certificaat van de basiscursus palliatieve zorg en een fraai boeket.
Vrijwilligers zijn er zovelen: bij sportverenigingen, collectanten, organi-

In november hebben veertien nieuwe vrijwilligers de basiscursus afgerond

satoren van evenementen en ga zo
maar door. Maar vrijwilliger zijn in
het hospice of in de terminale zorg
thuis vraagt een heel andere benadering. Dit werk, om mensen, die aan
het einde van hun levensweg zijn
te begeleiden en bij te staan, komt
recht uit het hart.
Een open oog, een luisterend oor en
een warm hart zijn de beginselen van
wat er zo nodig is om een patiënt die
niet meer te genezen is, zo vredig mogelijk naar het einde te begeleiden.
En dat is lang niet iedereen gegeven.
Dat je niet zomaar vrijwilliger kan
worden in dit specifieke en moeilijke
deel van een mensenleven, ligt voor
de hand. Vandaar dat alle nieuwe vrijwilligers de basiscursus moeten volgen voor dat ze aan de slag gaan in
de palliatieve terminale zorg.
Deze nieuwe groep vrijwilligers gaat
op geheel belangeloze basis vrijwilligerswerk verrichten in het Hospice
Duin- en Bollenstreek in Sassenheim
of in de terminale zorg thuis. De vrijwilligers hebben, behalve het halen
van het certificaat, ook een vrijwilligerscontract getekend. Want al betreft het vrijwilligerswerk, het is niet
vrijblijvend. De vrijwilligers komen in
principe twee dagdelen van vier uur
per week in het hospice werken.

Cursus brandblussen
Dit najaar is voor de medewerkers
van het Hospice een brandblus cursus gehouden. Het is goed te weten wat te doen bij de verschillende
soorten brand. Tussen een
brandje in een prullenbak en
een computer die vlam vat,
zit een groot verschil, bleek
wel tijdens de instructieles. In
het Hospice zijn verschillende
soorten brandblusbussen en
brandblusdekens aanwezig.
Vooral de aanwezigheid van
deze laatste vonden velen
heel belangrijk. Er werd zelfs
gesproken over ‘thuis aanschaffen’.
Zodra er tekenen van brand
zijn, zoals rookontwikkeling,
gaat er een directe melding

naar de brandweer. De tijd tussen
ontdekking van de brand en aankomst van de brandweer is voor de
aanwezige medewerkers van cruciaal

belang. In die periode moeten zij weten hoe te handelen.
Daarom was het goed om na de theoretische uitleg kennis te maken met
een ‘echte’ brand.
Er werd geoefend met
een
brandende
frituurpan, een open vuur en een
(namaak)persoon die in brand
stond. Het was heel bijzonder
om te ervaren hoe het is om
vlak bij echt vuur te komen
en dit te moeten blussen.
Daarom hopen wij allemaal
dat we nooit in actie hoeven
te komen.
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Première met Hare Majesteit de Koningin
De Afscheidsmonologen in het kader van het 25-jarig bestaan van de VPTZ
HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

Een bijzondere theatervoorstelling trekt door het land: “de Afscheidsmonologen”.
De VPTZ heeft het hospice, in het
kader van hun jubileum, een aantal
vrijkaarten toebedeeld. De Stichting Vrienden van het Hospice heeft
kaarten bijgekocht en er een ludieke
vrienden werfactie van gemaakt.
Zodoende heeft het merendeel van
onze vrijwilligers en verpleegkundigen de voorstelling
kunnen bijwonen, hetzij gratis, hetzij tegen
een sterk gereduceerd
tarief.
Door diverse schrijvers
werden 11 verhalen
geschreven met als
thema ‘afscheid’. Situaties van mensen die
te maken hebben gehad met het (moeten)
nemen van afscheid.
Deze verhalen worden
door acteurs, sporters,
cabaretiers en nieuwslezers voorgelezen op
een bijzondere manier. Zij zijn het verhaal en kruipen in het verhaal, in de
personen.
Voor velen van ons waren de monologen heel herkenbare stukjes over
leven en dood.
Donderdag 12 november was de première in de Leidse Schouwburg.
Hare Majesteit Koningin Beatrix
woonde de première bij. De rode loper lag uit.

Koningin Beatrix had aangegeven dat
zij na de voorstelling graag met mensen wilde praten die voor terminale
patiënten zorgen. Hetzij in de thuiszorg, hetzij in een hospice. Daarvoor
werd een select gezelschap van negen personen uitgezocht.
Mij werd door het management van
het hospice Duin en Bollenstreek gevraagd om ons hospice te vertegenwoordigen. Ik heb in de terminale

thuiszorg gewerkt, ik werk nu in het
hospice en ik geef les aan vrijwilligers
die in het hospice willen komen werken en verplicht de cursus moeten
volgen. Genoeg invalshoeken dus.
Namens ons hospice ging ook een
nabestaande mee wiens vader bij ons
overleden is. Hij sprak met lovende
en warme woorden over die periode.
Ik vond het een eer om hiervoor gevraagd te worden.
Mijn
gegevens werden
gescreend
door de AIVD.
We
kregen
een dresscode: tenue de
ville.
De voorstelling heb ik
gelukkig twee
keer gezien.
De
avond
ervoor
was
ik ook in de
schouwburg.
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De voorstelling is indringend, confronterend en herkenbaar. Zoiets
moet bezinken en de tweede keer
luisterde ik toch weer anders. Deze
avonden vertelden Noraly Beijer, Joost
Prinsen en Rian Gerritsen de verhalen
met een subtiele muzikale omlijsting
door Arend Niks. Na de voorstelling
kwamen de genodigden in een aparte
kamer bijeen waar koningen Beatrix
onder andere de burgemeester en
de commissaris
van de koningin
groette.
Daarna kwam zij
naar ons, begeleidt door haar
hofdame en een
adjudant.
We
hebben over de
voorstelling gesproken en op
haar
verzoek
verteld over ons
werk waarin zij
zeer geïnteresseerd is. Zij heeft
vele
hospices
geopend, maar
desondanks met
weinig
mensen gesproken over het werken in
de terminale zorg. Toen de acteurs
binnenkwamen en de koningin hen
begroette, dacht ik dat haar bezoek
ten einde was. We hadden voor mijn
gevoel voor dit doel lang genoeg gesproken met elkaar. Maar nee, koningin Beatrix kwam al snel weer naar
ons toe en wilde nog veel meer weten. Ook vertelde zij over haar privé
ervaringen. Het werd uiteindelijk nog
een lang gesprek waar we allemaal
een goed gevoel over hadden. Zij
luisterde oprecht met belangstelling
naar onze ervaringen en emoties.
Ik vond het leuk om dit een keer mee
te maken en om Hare Majesteit naast
me te zien.
Willy Zuijderduijn
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Wanneer u er geen prijs op stelt deze nieuwsbrief te ontvangen, vernemen wij dit graag van u.
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl (bij voorkeur)
T: 0252 227139
F: 0252 225888

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

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

Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……….
Datum

. . -. . -. . . .

per jaar (minimaal € 15,-)
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s.v.p. in een gefrankeerde enveloppe sturen aan:
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim

Colofon
Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie:
Iet Avis, Evelien van Duin, Gees van Eik, Anton Kuckartz, Lisette van der Lans,
Annemine van de Roemer
Eindredactie:
Tot en Met producties Lisse
Fotografie:
Evelien van Duin, Anton Kuckartz
Drukkerij Flora en Tot en Met producties
zijn sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Contactadres:
Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
T: 0252 227139
F: 0252 225888
Stichting Vrienden
@: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
Bankrekening: 43.06.12.362
T: 071 3648171
M: 06 27286118

