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De eerste drie kwartalen van 2011 zijn 
inmiddels verstreken. Daar waar in  
januari het hospice  met een zeer lage 
bezetting begon, heeft dat inmiddels 
in de verstreken negen maanden een 
geheel andere wending genomen. 
Maanden met een zeer hoge bezet-
tingsgraad van tot boven de 90% 
brachten het gemiddelde van deze 
periode weer tot boven de 70%, dicht 
in de buurt van de begrootte 75%.
Ook terwijl ik dit stukje schrijf, zijn 
de zes kamers van het hospice weer 
volledig bezet en is er sprake van een 
wachtlijst van gasten die van onze 
diensten gebruik willen maken.
Waar aanvankelijk bij de start er 
veel gasten door diverse oorzaken 
van buiten onze regio kwamen, is 
dat dit jaar opvallend anders. Een 
zeer hoog percentage van de gas-
ten is afkomstig uit het werkgebied  
Bollenstreek.

Het nog niet zo lang geleden ver-
schenen jaarverslag over 2010 gaf 
een goede terugblik op dat jaar waar-
in we 71 gasten opnamen die zo de 
resterende tijd van hun leven in ons 
“thuis” konden doorbrengen. Een be-
zettingspercentage van 76% zorgde 
voor een goed resultaat.

Van heel veel kanten ontvingen we 
in de achterliggende perioden weer 
bemoedigende reacties over ons 
hospice.  Gasten, hun familieleden 
zowel als bezoekers lieten zich te-
genover het team en de vrijwilligers 
positief uit over de verzorging en 
sfeer binnen de organisatie. Daar-
voor komt zeer veel waardering toe 
aan management, medewerkers en 
met name ook vrijwilligers.  Zij zijn 
immers degenen die voor dit posi-
tieve klimaat, dat zo belangrijk is in  
een hospice, verantwoordelijk zijn. 
Wij als bestuur zijn zeer gelukkig met 
hun niet aflatende inzet.

Ook in dit lopende jaar ontvingen wij 
veel financiële bijdragen en toezeg-
gingen waarvoor wij alle gulle gevers 
zeer dankbaar zijn. Het verschaft ons 
de gelegenheid om zaken te realise-
ren die vanuit de lopende begroting 
niet mogelijk zijn. Eén van de  dingen 
die we nog graag willen, is een tuin-
huis met waranda. Er is opslagruimte 
voor diverse zaken nodig en dit in 
combinatie met een zitje met uitzicht 
over onze mooie tuin in de stijl van 
het hospice is uitgewerkt door de 
architect. Voor dit project is een fors 
bedrag nodig, maar de eerste toezeg-

ging van 10.000 euro van Roparun is 
al binnen. Wij hopen dit en komend 
jaar de resterende benodigde midde-
len bijeen te kunnen brengen.

Ook deze keer wil ik nogmaals aan-
dacht schenken aan de mogelijkheid 
van periodieke schenkingen. Een 
aantal van onze donateurs maakt 
daar gebruik van. Een notarieel vast-
gelegde toezegging voor 5 jaar maakt 
een schenking voor 100% aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. Onze 
penningmeester J. van Vliet wijst u 
graag de weg.
Het laat zich aanzien dat ook 2011 
weer een jaar zal zijn waaruit zal blij-
ken dat de totstandkoming van het 
Hospice Duin- en Bollenstreek  voor 
onze regio een goede en noodzake-
lijke  stap is geweest. Een onmisbare 
voorziening voor diegenen voor wie 
de zorg tijdens de laatste fase van 
het leven niet in eigen huis kan wor-
den gegeven en die in onze “bijna 
thuis” gelegenheid waardig kunnen 
verblijven.

J.W.Plug
Voorzitter Stichting Exploitatie Duin- 
en Bollenstreek

Voorwoord

Vlak voor de zomervakantie werden 
wij benaderd door Leny Noteboom, 
van de Stichting Steunpunt Mantel-
zorg Duin- en Bollenstreek, met de 
vraag of wij nog een mooi mozaïek 
kunstwerk wilden hebben. Hoe kwam 
dat zo? De Stichting zou hun onder-
komen in het Heerenhuys te Katwijk 
kwijtraken en het grote kunstwerk 
moest een mooi plaatsje elders krij-
gen. Het mozaïek is gemaakt door 
en met mantelzorgers op de Lande-
lijke Mantelzorgdag van 2009. Het 
thema was dat jaar ”Mantelzorg? Doe 
het samen”. Dit thema past ook erg 

Mozaïek kado

goed binnen de visie en werkwijze 
van ons hospice. Ook wij bieden de 
zorg aan onze gast samen met hun 
mantelzorgers. Het samen zorgen 
rondom onze medemens is heel 
duidelijk tot uitdrukking gekomen 
in het prachtige kunstwerk. Bijzon-
der om te vermelden is dat één van 
onze overleden gasten indertijd nog 
heeft meegewerkt aan het mozaïek. 
Het kunstwerk heeft een behoorlijke 
omvang en paste qua grootte goed 
in onze hal. Met vereende krachten is 
het loodzware mozaïek op de plaats 
van bestemming gekomen. 

Bestuur en medewerkers van Hospice Duin- en Bollenstreekwensen u een voorspoedig 2012

Leny Noteboom voor het aan het hospice 
geschonken mozaïek
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Iet Avis bekeek de documentaire 
“Choosing to die”

In de documentaire “Choosing to die” 
praat de Britse auteur Terry Pratchett 
(63) die zelf al enkele jaren aan een 
bepaalde vorm van Alzheimer lijdt, 
met vier mensen over de keuze die 
zij hebben gemaakt ten aanzien van 
vrijwillige euthanasie. Het zijn drie 

Aanbevolen films en literatuur

Ieder jaar organiseren de gezamen-
lijke kerken van Sassenheim en de 
Oranjevereniging de “parkdienst” als 
start van het nieuwe kerkelijke jaar in 
het dorp.
De parkdienst van de gezamenlijke 
kerken in Sassenheim, moest zondag 
19 september vanwege de weersom-
standigheden jammer genoeg uit-
wijken naar de Pancratiuskerk. Toch 
weerhield dit de Sassenheimse bevol-
king niet om massaal te komen. De 
kerk was gevuld met  bijna duizend 
mensen.  De voorgangers, pastoor 
Owel en ds. Moll, werden begeleid 
door pretband Kleintje Pils. Tijdens 
de dienst werd er een collecte gehou-

den voor het Hospice Duin- en Bollen-
streek. De sfeer was geweldig en de 
dienst gaf een enorm gemeenschaps-
gevoel. Het thema was dit jaar ‘Je kan 
de boom uit..!’ over de Bijbelpassage 
Lucas 19.  De gehouden collecte heeft 
samen met de afgestane gage van 
Kleintje Pils en een afronding door 
de Oranjevereniging een bedrag van 
3000 euro opgebracht. Op woensdag 
21 september werd in de feesttent bij 
de kermis door Rob Koek en Arthur 
Volten van de Oranjevereniging de 
cheque overhandigd aan Evelien van 
Duin. Een fantastisch resultaat waar-
voor we iedereen die hierbij betrok-
ken was hartelijk willen danken!

Terry Pratchett is als schrijver bekend 
geworden met zijn fantasyreeks “Schijf
wereld”, waarvan wereldwijd meer dan 60 
miljoen exemplaren zijn verkocht. Hij zet 
zich in voor meer onderzoek naar Alzhei
mer en schonk dit doel 1 miljoen dollar. Ook  
publiceerde hij enkele stukken en maakte 
hij twee documentaires over zijn ziekte en 
over de verschillende behandelingen die hij 
onderging.

Parkdienst in Sassenheim

Donaties april – oktober 2011 

A.van Rossem € 500,00 
Zonnebloem Kaag en Braasem € 60,00 
J. Borgart € 2.875,00 
St. Vrienden van de Schutse € 5.000,00 
Diaconie Protestantse Kerk € 183,00 
Ren- en Toerver. De Bollenstreek € 8.500,00 
Erven mevr. v.d. Tang € 1.000,00 
Erven mevr. J.Verdegaal € 50,00 
Erven mevr.v.d. Holst € 120,00 
Erven mevr.v.d. Weijden € 250,00 
Erven de heer Boonstra € 172,00 
Bond van Ouderen Voorhout € 100,00 
Montmartre Lisse € 550,00 
H. Rijken € 500,00 
Fam. Rotteveel € 1.200,00 
W. Juffermans € 7.500,00 
Stichting Actie Bolivia € 1.300,00 
H. van Laar € 50,00 
Protestantse Gemeente Warmond € 88,00 
M. v.d. Reep € 100,00 
Oranjevereniging Sassenheim € 3.000,00 
Diaconie Gereformeerde Kerk Lisse € 140,00 
Erven mevr. Bijleveld € 1.000,00 
Atletiekvereniging de Spartaan € 2.000,00 
J.P.M. Lubbe € 100,00
Prot. Diaconie Sassenheim € 700,00
J. Koolhaas-Klootwijk € 50,00
M. v.d. Valk-van Elk € 70,00
particul. giften wielerrronde Lisse € 169,00
Stichting Woord en Daad Lisse € 250,00
M. Houwing € 20,00
J. Erades € 20,00
H.C. Heemskerk € 100,00
St. DW Lefeber Memory € 250,00
T. Muller- den Doop € 15,00
Erven T.K. de Ligt € 100,00
A. Wolvers € 200,00
M. Uhlenbeck-Winkel € 50,00
Mr. E.W. Pera € 75,00
Erven  mevr. J. v.d. Wiel-van Asten € 500,00
KBO Voorhout € 50,00
L.B. Kip  € 650,00

mannen die een degeneratieve aan-
doening hebben en de weduwe van 
Hugo Claus. Ook Pratchett overweegt 
deze keuze tot euthanasie te maken. 
Hij volgt de mannen en hun familie 
naar de Zwitserse kliniek voor vrijwil-
lige euthanasie ‘Dignitas’ en spreekt 
met hen over euthanasie en het  
proces dat zij hebben doorgemaakt 
om tot deze keuze te komen. Ook in-
terviewt hij een begeleidend arts en 
vrijwilligers.
Aangrijpend is de scène waarin één 
van de mannen, Peter, overlijdt in 
de kliniek. Deze scène heeft veel  
commotie veroorzaakt, vooral in  
Engeland waar de BBC de docu-
mentaire heeft uitgezonden. Waar 
Pratchett de scène als ontroerend 
omschrijft, hebben sommigen zich 
afgevraagd of de sterfscène er niet 
beter had kunnen worden uitgeknipt. 
“Dat zou echter niet fair zijn geweest 
tegenover Peter, Terry en de kijker”, 
luidde de naar mijn mening terechte 
verklaring van de BBC.
“Choosing to die” is een prachtige do-
cumentaire over een  rationele beslis-
sing ten aanzien van een door heftige 
emoties gekenmerkt proces en een 
mooie aanpak om een gevoelig on-
derwerp bespreekbaar te maken.
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We mogen rustig zeggen dat ons 
hospice bekend staat om de enorme 
zorgzaamheid voor de gasten en fa-
milie. Er wordt vaak gezegd dat het, 
zodra je bij ons binnen stapt, aan-
voelt als een warme deken of een 
warm bad. Dat doet ons natuurlijk 
erg goed want wij willen niets liever 
dan zorgzaam zijn.
Niet alleen zijn we zorgzaam voor 
mensen, maar ook voor dieren. Het 
gebeurt weleens dat een gast zijn 
huisdier meeneemt, zoals een pape-
gaai, parkiet of kanarie. Ook honden 
waren vaak trouwe bezoekers, echter 
zonder 24-uurs zorg. We hadden zelfs 
een keer een verdwaalde mus die 
zich had gevestigd in de huiskamer 
en zich nog net niet had genesteld. 
In de winter zijn er volop koolmezen, 
roodborstjes en merels die zich te 
goed komen doen aan het door onze 
vrijwilligers gestrooide voer. 

Uit een kinderboek gelopen
Maar onlangs kregen we heel bijzon-
der bezoek. Het was een kip. Zo’n 
kip, weggelopen uit een kinderboek. 
Mooi bruin met een rode kam. We 
noemen haar voor het verhaal me-
vrouw Tokkie. Al enige tijd scharrelde 
mevrouw Tokkie rond ons huis. Ze 
voelde zich zichtbaar op haar gemak 
en werd zelfs een beetje brutaal tot 
klein ongenoegen van een van onze 
gasten. Want mevrouw Tokkie liet het 
niet bij het scharrelen in de tuin; ze 
wipte ook naar binnen. De huiskamer 
werd weldra gevonden, wat ons tot 
actie noopte. Toen we op mevrouw 

De huiskip

Bezoek aan Corpus

Vrijwilligster Martijntje Breedveld 
doet verslag van het jaarlijkse 
vrijwilligersuitje 

Wat een prachtige dag om met elkaar 
uit te gaan! Een stralend zonnetje en 
een geweldige ontvangst in Hotel 
Sassenheim met een heerlijk lunch-
buffet als start van deze middag. Na 
het eten verzamelden we ons op het 
bordes om een groepsfoto te maken. 
Daarna vertrokken we, met de auto of 
op de fiets, richting Oegstgeest waar 
Museum Corpus ons einddoel was. 
Iedereen kent het opvallende beeld 
van de 35 meter hoge ‘reus’ wel van 
het langsrijden op de snelweg en we 
waren razend nieuwsgierig hoe het 
er binnen aan toe zou gaan. Elk half 
uur vertrok er een groep op weg naar 
de ‘reis door de mens’. In het zonne-
tje buiten op je beurt wachten was 
beslist geen straf en er werden veel 
ervaringen uitgewisseld door alle 
enthousiast betrokken medewerkers 
van ons hospice. 

Gewapend met walkman en 3D-bril 
verloopt deze donkere reis door het 
lichaam over zeven verdiepingen, 
over veelal bewegende vlakken en 
de roltrap. Voor enkelen onder ons 
was deze donkere en door krappe 
ruimtes lopende tocht niet wegge-
legd. Zij vertrokken spoorslags naar 
de expositieruimte en het restaurant. 
Het avontuur begon in de knieholte 
en eindigde in de hersenen. Op aller-
lei manieren komen beelden en ge-
luiden, opgeluisterd met anatomie-
lessen, bij je binnen. Prachtig om te 
zien hoe de bevruchting plaatsvindt 
en hoe een broodje geconsumeerd 
wordt, bekeken vanuit de mond.  
De werking van de darmen, het klop-
pende hart, niezen en hoesten: alles 
werd duidelijk uitgelegd. Knap ge-
maakt, dat Museum Corpus! 
Aan het eind van de tocht naar het 
restaurant dat een prachtig pano-
rama biedt over de streek. En al  
napratend, met een drankje en een 
lekker hapje erbij, was iedereen er 
van overtuigd wat een kostbaar en 
ingenieus bezit ons lichaam toch is. 
Hartelijk dank voor deze gezellige en 
educatieve middag!

Tokkie af stapten om haar de deur te 
wijzen, bleef zij tot onze verbazing 
gewoon zitten. Ze liet zich zelfs op-
pakken. Ze belandde op schoot, liet 
zich zeer gewillig aaien en viel half 
in slaap. Wat een warm bad voor Me-
vrouw Tokkie. Hanneke, onze vrijwil-
ligster die zelf thuis kippen houdt, 
ontfermde zich direct over haar en 
nam haar mee naar de overdracht. 
We hebben wel gediscussieerd of het 
wel ethisch verantwoord was om ie-
mand van buitenaf bij de overdracht 
aanwezig te laten zijn. Om mevrouw 
Tokkie niet te veel te verwennen is in 
gezamenlijk overleg besloten haar 
over te plaatsen, hetgeen ons zwaar 
viel. In de buurt hoorden we een haan 
kraaien, mevrouw Tokkie werd in een 
doos geplaatst en vervolgens bij haar 
mogelijke nieuwe partner gevoegd. 
Wij hopen dat mevrouw Tokkie nog 
een lang leven voor zich heeft, met 
veel eieren en dat zij niet aan het spit 
eindigt. Wij hebben ons best gedaan.
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In de vorige Nieuwsbrief hebt 
u informatie kunnen lezen over 
palliatieve sedatie. Dat wil zeg-
gen: het opzettelijk verlagen 
van het bewustzijn van men-
sen die in de stervensfase ver-
keren. Palliatieve sedatie vindt 
normaal gesproken plaats in 
overleg met de patiënt en diens 
naasten wanneer er klachten 
zijn die niet te behandelen zijn. 
Zoals beloofd willen we in deze 
nieuwsbrief nader ingaan op  
euthanasie.

Wat is euthanasie?
Euthanasie is het op uitdrukkelijk 
verzoek van een patiënt zijn of haar 
leven (helpen) beëindigen. In tegen-
stelling tot palliatieve sedatie is dit 
geen normaal medisch handelen. 
Volgens het wetboek van strafrecht is 
euthanasie verboden tenzij voldaan 
is aan een aantal zorgvuldigheids-
eisen. De behandelend arts is niet 
verplicht om hieraan mee te werken. 
Een schatting is dat één op de tien 
artsen principiële bezwaren heeft  
tegen euthanasie.

Wat zijn die zorgvuldigheids
eisen?
De zorgvuldigheidseisen houden in 
dat de arts:
a. de overtuiging heeft gekregen dat 
er sprake is van een vrijwillig en wel-
overwogen verzoek van de patiënt.
b. de overtuiging heeft gekregen 
dat er sprake is van uitzichtloos en  
ondraaglijk lijden.
c. de patiënt voldoende informatie 
en voorlichting heeft gegeven over 
zijn situatie en zijn vooruitzichten.
d. met de patiënt tot de overtuiging 
is gekomen dat er voor de situatie 
waarin deze zich bevindt geen rede-
lijke andere oplossing is.
e. tenminste één andere, onafhan-
kelijke arts heeft geraadpleegd, die 
de patiënt heeft gezien en schrifte-
lijk zijn oordeel heeft gegeven over 
bovenstaande zorgvuldigheidseisen: 
een zgn. SCEN (Steun en Consultatie 
bij Euthanasie in Nederland) arts. Dit 
is een speciaal geschoolde arts die 

tenminste 5 jaar huisarts is en erva-
ring heeft met euthanasie.
f. de levensbeëindiging of hulp bij 
zelfdoding medisch zorgvuldig uit-
voert en dit meldt aan de gemeen-
telijke lijkschouwer. Dit is een GGD-
arts die moet toetsen of aan de 
zorgvuldigheidscriteria is voldaan.

Hoe ontstaat de vraag naar  
euthanasie?
De belangrijkste redenen van patiën-
ten voor het verzoek tot euthanasie 
of hulp bij zelfdoding zijn: ontluiste-
ring/verlies van waardigheid, alge-
hele zwakte/moeheid, lijden zonder 
verbetering, zinloos lijden, pijn, af-
hankelijkheid, benauwdheid of angst 
om te stikken.

Is er een wilsverklaring nodig?
Hoewel het verzoek tot levens-
beëindiging van een wilsbekwame 
patiënt niet per sé schriftelijk hoeft 
te worden gedaan, is een schriftelijke 
wilsverklaring van grote waarde voor 
diegenen die de toetsing achteraf 
uitvoeren. Hoe concreter de rede-
nen tot de levensbeëindiging onder 
woorden gebracht zijn, hoe meer aan-
knopingspunten de wilsverklaring 
zal bieden voor de besluitvorming 
van de behandelend arts.
Een zelf opgestelde verklaring is 
daardoor gelijkwaardig aan een voor-
gedrukte wilsverklaring. Het is steeds 
de patiënt die besluit, niet de familie 
of andere naasten. 

In de praktijk betekent dit dat het 
weloverwogen verzoek wel gedaan 
kan worden door licht dementeren-
den, maar niet meer door ernstig 
dementerenden of comateuze pa-
tiënten. In recente aanbevelingen 
van de KNMG (Koninklijke Neder-
landse Maatschappij ter bevordering 
van de Geneeskunst) is een belang-
rijk criterium dat de patiënt zelf de 
ondraaglijkheid van het lijden kan 
aangeven. Voor patiënten met Alz-
heimer of patiënten die in coma zijn 
is dat nauwelijks mogelijk. Zij kunnen 
dan ook niet niet meer wilsbekwaam 
genoemd worden, ook al hebben ze 
in het verleden een euthanasiever-
klaring geschreven of ingevuld. In 
een dergelijke situatie is euthanasie 
in principe niet toegestaan. Dit is in 
veel situaties voor de naasten moei-
lijk te accepteren en geeft aanleiding 
tot vaak heftige emoties.

Voor de uitzichtloosheid van het lij-
den is het medisch oordeel bepalend. 
Of een situatie met een aanvaard-
bare medische behandeling te ver-
beteren is kan alleen de arts en niet 
de patiënt zelf beoordelen. Dit geldt 
niet voor het ondraaglijk zijn van het  
lijden. Dit is een subjectief gegeven 
en kan de patiënt alleen zelf beoorde-
len. Wel is het belangrijk dat het voor 
de arts invoelbaar moet zijn. Het in-
schakelen van een consulterend arts 
is van belang om tot een zo objectief 
mogelijk oordeel te komen. De SCEN-

Euthanasie
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arts is niet betrokken bij de familie en 
heeft alleen persoonlijk contact met 
de patiënt zelf.
Na een positief advies van de SCEN-
arts zal de behandelend arts binnen 
enkele dagen de euthanasie uitvoe-
ren. Er moet altijd sprake zijn van een 
behandelrelatie tussen patiënt en 
behandelend arts. 

Is een wilsverklaring belangrijk?
Een wilsverklaring is in zoverre be-
langrijk dat duidelijk wordt gemaakt 
dat een verzoek tot euthanasie niet 
een momentopname is, maar dat de 
patiënt er goed over heeft nagedacht 
en weloverwogen tot zijn of haar be-
sluit is gekomen. Maar een mondeling 
euthanasieverzoek voldoet ook. De 
behandelend arts zal zich, alvorens 
tot het uitvoeren van de wens van de 
patiënt over te gaan, uitgebreid in-
formeren over de (on)mogelijkheden 
van verdere verlichting van het lijden. 
En uiteraard zal er bijna altijd overleg 
zijn met de naasten van de patiënt, 
waarbij overigens de wens van de  
patiënt de enige maatstaf is.

Wat te doen als de eigen behan
delend arts principiële bezwaren 
heeft tegen euthanasie?
In een dergelijke situatie is het van 
belang dat de patiënt in een vroeg-
tijdig stadium de euthanasiewens 
met zijn of haar arts bespreekt.  
Bij bezwaren van de eigen arts kan 
er een andere behandelend arts ge-
zocht worden die dan in staat is een 

behandelrelatie met de patiënt op te 
bouwen en te gelegenertijd euthana-
sie toe te passen.

Wat is het belangrijkste  verschil 
tussen euthanasie en palliatieve 
sedatie?
Kortweg gezegd:
• voor beide geldt dat het gaat om  
lijdensverlichting
• bij palliatieve sedatie gaat het om 
verlaging van het bewustzijn en dit 
is normaal medisch handelen, bij 
euthanasie gaat het om levensbeëin-
diging en dit is niet normaal medisch 
handelen
• toepassing van euthanasie als niet 
normaal medisch handelen heeft een 
eigen wetgeving
• bij euthanasie is altijd mondelinge 
toestemming van de patiënt nodig. 
De patient moet dus in staat zijn zich 
uit te spreken. Als dat niet meer het 
geval is, dan zijn schriftelijke verkla-
ringen vooraf onbruikbaar
• euthanasie is onomkeerbaar
• euthanasie vindt plaats op uit-
drukkelijk verzoek van de patiënt,  
palliatieve sedatie kan plaats vinden 
in overleg met de patiënt, maar ook 
met zijn of haar naasten.

Hoe gaat het in het hospice ?
Gasten met een primaire en actuele 
vraag naar euthanasie worden in het 
hospice niet opgenomen. 
Wel kan de vraag ontstaan in de 
loop van het opnameproces waarna 
er uitvoerig wordt gesproken over 

de mogelijkheden. Voor de meeste  
gasten in het hospice geldt dat de 
angst voor pijn en voor wat nog zou 
kunnen komen verlicht kan worden. 
In het hospice is men er bij uitstek 
op ingesteld om deze zorgen weg te 
nemen, vooral door de juiste medi-
catie tegen pijn en verdere ernstige 
ongemakken. Ook gesprekken met 
verpleegkundigen, coördinatoren of 
de geestelijk verzorger kunnen daar-
bij helpen.
Vaak vervalt bij deze geruststelling 
de euthanasievraag en kan pallia-
tieve sedatie in beeld komen. Mocht 
euthanasie uiteindelijk toch de uit-
drukkelijke wens van de patiënt/gast 
zijn en is voldaan aan alle zorgvul-
digheidseisen dan is dit, ook in het 
hospice, een afspraak tussen de gast/ 
patiënt en zijn behandelend huis-
arts. Als er een datum is afge-
sproken belt de coördinator van 
tevoren de vrijwilligers en verpleeg-
kundigen die die dag dienst heb-
ben om hen op de hoogte te stellen,  
zodat diegenen die veel moeite met 
euthanasie hebben alsnog hun dienst 
kunnen ruilen.

Mocht u meer willen lezen over dit  
onderwerp dan geven we graag de  
volgende leestips: 
Afke van der Toolen, “Laatste Huis”
Annegreet van Bergen, “Mijn moeder 
wilde dood”
Anne Mei Thé, “Verlossers naast God”

The circle of life

Het thema van de laatste herinne-
ringsbijeenkomst op 28 oktober j.l. 
was “the circle of life”. Elma Minnee, 
één van onze vrijwilligers en lid van 
de voorbereidingsgroep herinne-
ringsbijeenkomst, had een prachtig 
bloemstuk op dit thema gemaakt. 
Het kreeg een prominente plaats op 
de gedenktafel en werd na de bij-
eenkomst naar het hospice gebracht 
waar eenieder heeft kunnen genieten 
van dit stukje vakvrouwschap.
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Zonder vrijwilligers kan het  
hospice niet bestaan. Op dit mo-
ment zijn er 70 vrijwilligers in de 
zorg werkzaam en verzorgen 9 
OM vrijwilligers (OM staat voor 
overige medewerkers) diverse 
bijkomende werkzaamheden in 
en om het hospice. We brengen 
ze graag in beeld.

Vrijwilliger in beeld

Dick Bokslag verzorgt de ICT in het hospice

Wim Tromp en Cees Willemse be-
heren en onderhouden de tuin 
van het hospice. Cees Willemse 
is professioneel hovenier en Wim 
Tromp enthousiast amateur. 

Wim is vanaf het eerste uur in de tuin 
aan het werk, vanaf het moment dat 
zijn vrouw in het hospice vrijwilliger 
werd in de zorg. Hij werkte eerst met 
Dirk van Leeuwen, die door omstan-
digheden met het werk moest stop-
pen. Cees’ interesse voor het hospice 
ontstond door ervaringen met zijn 
moeder: zij overleed in hospice Bar-
do. Zijn zuster maakte Cees attent 
op hospice Sassenheim. Hij meldde 
zich aanvankelijk als vrijwilliger in de 
zorg. Op dat moment echter was zo-
juist een cursus afgesloten en waren 

er voldoende vrijwilligers. Wel werd 
Cees’ naam en beroep genoteerd. 
Enige tijd later werd hem gevraagd 
of hij in de tuin wilde werken. Deze 
taak nam hij graag op zich, inmid-
dels alweer een jaar geleden. Cees 
doet de ‘technische’ zaken zoals bij-
planten, bemesten en snoeien. Wim 
neemt het onderhoudswerk - schof-
felen, wieden en ook snoeien - voor 
zijn rekening.
Het ontwerp van de tuin, door de 
firma Hoek, spreekt beide tuinman-
nen zeer aan, al zijn er wat kleine 
zaken die ze willen veranderen of 
aanvullen. Cees en Wim hebben het 
gras opnieuw moeten aanpakken dat 
door te enthousiast  sproeien slecht 
geworden was. Door een oppep-
beurt ziet dat er nu al veel beter uit. 
Het verhoogde perk bij de voordeur 
werd ook drastisch aangepakt. De vi-
olen en geraniums en andere planten 
groeiden nauwelijks omdat er door 
de overkapping niet genoeg water 
kwam. De heren bedachten een een-
voudig bewateringsysteem met een 
ingegraven slang met gaatjes,  aan-
gesloten aan de buitenkraan. Dit vol-
doet goed en met de huidige beplan-
ting ziet het er fraai uit. Binnenkort 
worden de bollen geplant. 

Lange winterdagen
Denkend aan de lange winterdagen 
komt de vraag op hoe deze ingevuld 
worden. Afgezien van het onderhoud 
en schoonmaken van het gereed-

schap, blijken de heren nog meer in-
teresses te hebben. Wim is drie maal 
per week te vinden bij voetbalclub 
F.C. Lisse, waar hij zich als vrijwilli-
ger het hele jaar bezig houdt met de 
sponsoring. Het is een hele klus om de 
financiën op peil te houden en liefst 
aan te vullen. Het onderhouden van 
alle contacten kost veel tijd. Cees zag 
enige jaren geleden een televisiepro-
gramma waarin een vroegdemente 
vader door zijn kinderen werd ver-
zorgd. “Dat nooit!” dacht hij, en toch 
al gegrepen door de gedachte dat 
een gezond mens, wanneer hij zich-
zelf in acht neemt, niet ziek hoeft te 
worden, begon hij alles op te zoeken 
en te lezen over dit soort zaken. Zijn 
interesse groeide uit tot een passie 
en inmiddels weet Cees alles over vi-
taminen en het in balans houden van 
het lichaam. Ook kent hij alle schrij-
vers die hierover publiceren. Veelal 
staan deze ideeën naast de reguliere 
geneeskunst.

Een opgeruimd schuurtje
Terugkerend naar het oorspronkelijke 
onderwerp, de tuin,  vragen wij Wim 
en Cees of zij nog wensen hebben. 
Cees wil graag een Hibiscus planten 
om wat meer kleur te krijgen in en bij 
de heg. Wim meent dat het prettig zou 
zijn als het schuurtje opgeruimd zou 
kunnen worden. Volgens hem zou er 
best iets naar de zolder van het hos-
pice kunnen zodat er wat meer ruimte 
zou zijn voor hun spullen. 

In gesprek met tuinmannen Wim Tromp en Cees Willemse

Erna Haubrich helpt met de administratie
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Iet Avis en Anton Kuckarzt,  
redactieleden van het eerste uur 
van deze nieuwsbrief, hebben 
zich teruggetrokken als redac-
tielid. Beiden hebben vanaf 2005 
een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van de 
nieuwsbrief tot zijn huidige vorm 
en inhoud. 

Iet was, naast schrijver van diverse 
inhoudelijke artikelen, hoofdver-
antwoordelijk voor de boek- en 
filmrecensies. Dat deed ze met veel 
inzicht en elan. Naast het redacteur-
schap speelde ze ook een belangrijke 
rol bij het up to date houden van de 
adressenlijst (inmiddels uitgegroeid 
tot 750 adressen), bij het sticke-
ren van de nieuwsbrieven en bij de  
verdeling onder de bezorgers/vrij-

willigers in de diverse plaatsen.
Anton heeft vele interviews gehouden 
met gasten en/of hun familieleden en 
met diverse vrijwilligers. Mede door 
zijn persoonlijke vragen kregen inter-
views net iets meer diepgang en inti-
miteit. Ook heeft hij in de eerste jaren 
het verschijnen van de nieuwsbrief in 
belangrijke mate gefaciliteerd.

Wij willen beiden heel hartelijk danken 
voor hun enthousiaste bijdrage in de 
afgelopen jaren en wensen hen sterkte 
met hun vele andere werkzaamheden. 
Gelukkig heeft Iet zich bereid verklaard 
om regelmatig een recentie over een 
film of een boek te blijven schrijven. 
Iet en Anton worden opgevolgd door 
Hans van Gerven en Carine Atzei, beide 
vrijwilligers van het hospice. De redac-
tie heet hen van harte welkom.

Afscheid redactieleden

Opnamegegevens 
2e en 3e kwartaal 2011

Opnames  41

Man 17
Vrouw 24
Gemiddelde leeftijd 75,5 jaar

Overleden  40
Ontslag  0
Gemiddelde verblijfsduur 17 dagen

Komende van thuis  24
Komende uit ziekenhuis  14
Komende uit 
verpleeg-verzorgingshuis 3

Gemiddelde bedbezetting 76 %

Zorginzet VPTZ thuis totaal 6 cliënten
Regio Nw./ N’hout/Voorh./S’heim 4 cliënten
Regio Lisse/Hillegom/De Zilk 2 cliënten

Al diverse malen heeft de Stichting 
Vrienden van het Hospice voor de 
vrienden en donateurs een Open 
Huis georganiseerd in mei of juni. 
Ook dit jaar waren er op zaterdag 25 
juni ongeveer dertig bezoekers, die 
niet alleen een rondleiding kregen 
door het hospice (én de tuin!), maar 
ook via een film en mondelinge infor-
matie werden ingelicht over de gang 
van zaken in het hospice.
Ieder jaar zijn er echter ook enkele 
vrienden die aangeven altijd in de 
vroege zomer met vakantie te gaan 
en daardoor niet in de gelegenheid 
zijn deel te nemen aan het Open Huis. 
Daarom is besloten in 2012 het Open 
Huis te verplaatsen naar oktober.  
Te zijner tijd hoort u hier meer over.

In juni vond in Lisse het “Montmartre” 
plaats. Op het plein bij ’t Vierkant 
werd een schildersdoek van 25 meter 
geplaatst. Het schildersdoek was inge-
deeld en voorzien van een schets van 
de Bollenstreek door kunstschilder  
Simon Bayon. Verstandelijk gehandi-
capten van de Stichting Prokkel en alle 
bezoekers aan het Montmartre werden 
uitgenodigd om een stukje van het 
schildersdoek te beschilderen.

Jong en oud hielp dan ook mee en 
de mooiste creaties werden gemaakt. 
De medewerkers van het Hospice 
Duin- en Bollenstreek waren in een 
stand aanwezig om informatie te ge-

ven aan geïnteresseerde bezoekers.  
Helaas waren de weergoden niet gun-
stig gestemd en vooral in de middag 
regende het behoorlijk, maar door 
het optreden van de verstandelijk  
gehandicapten, de kasteelheren en 
een DJ was het desondanks erg gezel-
lig op het plein. Uiteindelijk ontstond 
er een prachtig geschilderd doek van 
de Bollenstreek. Het schilderij werd 
bij opbod en in delen verkocht en 
de opbrengst van het 25 meter lange 
kunstwerk, een bedrag van 550 euro, 
ging naar ons hospice. Wij bedanken 
de Stichting Prokkel voor dit leuke 
initiatief en het mooie bedrag voor 
het Hospice Duin- en Bollenstreek. 

Montmartre in Lisse

Open Huis hospice 
in oktober 2012

Een detail van het 25 meter lange schilderij
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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: 0252 222877
M: 06 27286118

Colofon
Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie: Evelien van Duin, Gees van Eik, Hans van Gerven, Lisette van der Lans, 
 Annemine van de Roemer
Eindredactie: Tot en Met producties Lisse
Fotografie: Evelien van Duin, Hans van Gerven

Drukkerij Flora en Tot en Met producties zijn sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- 
en Bollenstreek.
Aan deze uitgave werkten mee: 
Carine Atzei, Iet Avis, Dick Bokslag, Martijntje Breedveld, Erna Haubrich, Wim Tromp, Cees Willemse.

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

Datum . . . - . . . - . . . .             Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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


