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Voorwoord
‘Een voltooid leven’, dat moet volgens voorstanders reden kunnen zijn
voor hulp bij zelfdoding. Een voltooid
leven; ik kan me daar niets bij voorstellen als jonge HOSPICE
pensionado met
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veel reis- en andere plannen. Maar,
als je geen verwachtingen meer van
het leven hebt, je lijf een hindernis is
geworden die je dagelijks met steeds
meer moeite moet nemen, je levensgezellen ziet wegvallen, dan kan een
besef ontstaan: mijn leven is voltooid.
De invalshoek van de meeste gasten
die in ons hospice komen is een andere.
Hun lichaam dwingt hen te aanvaarden
dat hun leven bijna voltooid is, ook
al protesteert alles in hen daartegen.
Familie, vrijwilligers en professionals in
ons hospice hebben de moeilijke taak
onze gasten desgewenst te helpen bij
het aanvaarden van het onvermijdelijke. Door over het leven te praten en
terug te blikken. Te overwegen wat
goed ging, wat beter had gekund en
te berusten. Het project beeldende begeleiding is hiertoe één van de methoden. De herinneringsbijeenkomst van
20 april j.l. met familie, vrijwilligers,
professionals en bestuur om de in ons
hospice overleden gasten te gedenken was indrukwekkend. Toespraken,
gedichten, terugblikken, heel vaak met
een glimlach: het kleurde de verbondenheid die alle aanwezigen voelden
met de overledenen.
Terugblikken doen we ook op het bijna
voltooide jaar 2016. Op wat er gebeurde
in ons hospice dit jaar. Centraal stond
een systema tische heroverweging over
hoe wij in het hospice de zorg en de
bedrijfsprocessen hebben ingericht:
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het Prezo Hospicezorg kwaliteitsproject. Doel is van elkaar te leren,
beter inzicht te krijgen en door kritische reflectie de zorg voor onze gasten te verbeteren. Intensief is het,
maar we leren veel en het komt onze
kwaliteit absoluut ten goede.
Ons gebouw is dit jaar verbeterd door
een opknapbeurt van de badkamers:
het water loopt nu in het putje en niet
in de kamer. Enkele apparaten zijn vernieuwd en er is weer een grote brandoefening gehouden, waar alle betrokkenen veel van hebben geleerd.
Belangrijk in ons werk is van elkaar
te weten wat iedereen doet. Dat is
geen vanzelfsprekendheid meer in
een hospice is waarin meer dan 125
mensen zich inzetten voor de gasten.
Daarom heeft het bestuur gesprekken
gehouden met een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en met de
professionals. Het leverde over en
weer meer begrip en een aantal concrete voorstellen op, waarmee we
aan de slag zijn gegaan. Ook komend
jaar zullen deze gesprekken weer
plaatsvinden, evenals gesprekken tussen hospice en het bestuur van Marente over de onderlinge dienstverlening.
Er lijkt een doorbraak inzake de financiering van Hospice De Mare, voorheen
de palliatieve unit Elisabeth Gasthuishof in Leiden, nu in Oegstgeest gevestigd. Met Zorg en Zekerheid is er in
grote lijnen overeenstemming over

opzet en financiering, maar de
details moeten nog uitgewerkt worden.
Het bestuur van ons hospice is daarbij
betrokken. Als alles goed gaat, zal
Hospice De Mare op dezelfde grondslag
worden gefinancierd als ons hospice en
een intensieve samenwerking ligt dan
mogelijk in het verschiet. Voor 2017 is
er ook duidelijkheid over de financiering van ons hospice en dreigende draconische kortingen zijn uitgebleven.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en
medewerkers die het in 2016 mogelijk
gemaakt hebben met hun toewijding
goede zorg aan onze gasten te geven.
We kunnen met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar.
We hopen dat onze gasten als ze terugkijken op hun leven hetzelfde goede
gevoel hebben. Dat tegenslag en verbittering het niet winnen van liefde
en verbondenheid. Zij gaan het Grote
Onbekende tegemoet. Wij, die achterblijven, het kleinere maar eveneens onbekende nieuwe jaar. Moge het U veel
goeds brengen.
Jules de Vries, voorzitter bestuur
hospice Duin- en Bollenstreek
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Donatie Monuta Charity Fund voor de scholing ‘Ik (k)en mijn ikken’
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Door Evelien van Duin
Hoe ga je als hulpverlener in het hospice
het gesprek met de terminale patiënt en
diens naasten aan? Wat hebben naasten
nodig wanneer ze een dierbare hebben
moeten loslaten? Wij denken vaak oplossingsgericht en dragen allerlei alternatieven aan vanuit ons eigen denkkader
en onze eigen waarden en normen. Liever zien we dat we vaker de handen op
de rug kunnen houden en aansluiten bij
wat de stervende of naaste als behoefte
aangeeft. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Een training om meer bewust
te worden van ons gedrag kan ons daarbij helpen. Tjeerd de Graaf ontwikkelde
hiervoor de training Voice Dialogue :’Ik
k(en)mijn ikken’, een training die een
aantal vrijwilligers reeds met enthousiasme heeft gevolgd bij VPTZ Nederland.
Deze reflectiemethodiek spreekt veel
vrijwilligers en professionals aan. Het betreft de psychologie van de ’ikken’. Ieder
mens kent wel verschillende stemmen
in zichzelf die een woordje mee willen
spreken. De innerlijke criticus, de goede
moeder en de pusher zijn bekende voorbeelden. Zij maken dat we niet altijd
doen wat we eigenlijk willen. Welke stem
spreekt en wie zit er aan het stuur? Het
resultaat van deze training is dat je beter

bewust bent van wat er in jou gebeurt
als je voor bepaalde keuzes staat. Je ziet
meer keuzemogelijkheden. Je leert de
verschillende stemmen te onderscheiden en degenen die je niet helpen naar
de achtergrond te verplaatsen en wie jou
wel helpt naar voren te halen. Daardoor
kan je beter jezelf blijven in de contacten
met gasten, naasten en collega’s.
Deze training maakt dat je ook bewuster
in de communicatie kunt aansluiten bij
de beleving van de gast en naasten. En
bijvoorbeeld je eigen perceptie over leven en sterven niet leidend te laten zijn,
maar dat je naast de gast kunt staan en
kunt meebewegen met de beleving van
het individu en zijn naasten. Dit onderschrijft onze visie
waarin we de stervende mens en zijn
naaste willen ondersteunen, met ‘er zijn’.
Dat wil zeggen dat
we interventies laten
aansluiten vanuit de
behoeften van de
gast en zijn naasten.
Met het uiteindelijk
doel dat de kwaliteit
van sterven wordt
bevorderd. Een zo

optimaal mogelijk begeleid stervensproces is helpend en heeft mogelijk een
positieve invloed op het rouwproces van
naasten. Ook kan de training helpend zijn
in de verlieservaringen die de vrijwilliger
of medewerker meemaakt in het hospice
of in de eigen omgeving.
Wij zijn heel blij dat onze sponsoraanvraag bij het Monuta Charity Fund is
gehonoreerd! Op dinsdag 15 november werd de cheque ter waarde van €
1800,00 uitgereikt door Herma Pijfers die
onze aanvraag als ambassadeur heeft
gesteund. Deze donatie wordt gebruikt
om deze training begin 2017,in drie hele
dagen, ‘in company’ aan te bieden aan
onze medewerkers en vrijwilligers.

Stichting Vrienden van het Hospice Duin en Bollenstreek
Wat doet de stichting Vrienden van het
Hospice Duin en Bollenstreek zoal?
De stichting heeft sinds haar bestaan
voor het hospice veel vrienden, dona-

teurs, kunnen werven in onze regio.
Daar zijn wij erg blij mee, want hiermee
maakt de stichting het mogelijk iedereen
welkom te kunnen heten in het hospice.

Penningmeester Renze van Leeuwen,
secretaresse Willy Zuijderduijn
en voorzittter Marcel van den Broek

Juist ook wanneer de eigen bijdrage een
probleem zou kunnen vormen.
De stichting draagt ook bij aan andere
zaken die met de verbetering van het
hospice te maken hebben en faciliteert
bij- en nascholing voor zowel de verpleegkundigen als de vrijwilligers.
De Stichting geeft namens de vrienden
blijk van haar waardering voor het vele
goede werk van de vrijwilligers en doet
dat onder andere door het organiseren
van een bijzondere activiteit in de zomer
en het kerstpakket.
In december heeft Gees van Eik afscheid
genomen en haar werkzaamheden
overgedragen aan Willy Zuijderduijn.
We stellen het bestuur van de stichting
graag aan u voor (zie foto).
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Gast aan het woord
Door Carine Atzei
Namens de gast van deze nieuwsbrief,
Janet de Zwart-Lancaster, komen deze
keer haar man Dirk en haar dochter
Hayley aan het woord, omdat Janet op
het moment van het interview in ons
hospice op 6 september is overleden.

Geboren in Yorkshire
Janet Lancaster is in 1952 in Hull (Yorkshire) geboren. Ze kwam uit een gezin
met 3 broers en 1 zus. Na de middelbare school besloot ze om werkend
de wereld rond te reizen. Dat avontuur begon in Zwitserland, waar ze zes
maanden gewerkt heeft. Daarna was
Nederland aan de beurt: ze vond een
baan in Noordwijk bij hotel Noordzee.
Na het werk was er natuurlijk tijd voor
ontspanning en zo ontmoette ze, bij
de nu niet meer bestaande Club 68 in
de Hoofdstraat, Dirk de Zwart. Daarmee kwam er meteen een eind aan
haar voornemen om werkend de wereld rond te reizen: in maart ontmoetten zij elkaar en in oktober waren ze al
getrouwd. Een jaar later werd dochter
Hayley geboren, twee jaar later gevolgd door Laura. Dirk was vrachtwagenchauffeur en reed heel Europa door,
maar om zijn vrouw in een vreemd land
lange tijd alleen te laten, leek hem
geen goed idee. Hij solliciteerde bij de
KLM en heeft daar sindsdien gewerkt.
Janet volgde cursussen Nederlands
en na een jaar of zes ging zij parttime
werken bij het Zilveren Kruis waar ze,
eerst als ponskaart typiste en toen dat
beroep uitstierf als administratief medewerkster, ongeveer 30 jaar gewerkt
heeft. Ze hadden een fijn huwelijk, volgens Dirk ook omdat ze door zijn wisselende diensten niet altijd op elkaars lip
zaten en tijd voor zichzelf overhielden.
Zo was er ook bijna altijd iemand thuis
als de meisjes uit school kwamen.
Het werken bij de KLM bood veel moge-
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lijkheden tot reizen: iets waar ze dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Janets favoriete bestemming was
Nieuw Zeeland. Daar was een baai met
een prachtig uitzicht waar de dolfijnen
zwommen en waar ze helemaal tot rust
kwam. Vorig jaar hebben Janet en Dirk
hun laatste reis gemaakt en in Singapore in oktober hun 40-jarig huwelijk
gevierd.

Gezondheidsproblemen
Toen ze terugkwamen had Janet gezondheidsproblemen, waarvan het niet
duidelijk was wat er precies aan de hand
was. Eerst werd er gedacht dat ze iets in
Azië had opgelopen, maar toen uiteindelijk ontdekt werd dat ze darmkanker
had, had ze al zoveel uitzaaiingen dat
de artsen verwachtten dat ze nog drie
of vier maanden te leven had: dat was
natuurlijk een enorme klap. Aanvankelijk kreeg ze nog een zware chemokuur,
maar toen die zonder resultaat bleef,
besloot Janet voor kwaliteit van leven
te gaan in plaats van kwantiteit. In het
voorjaar besloten zij op zoek te gaan
naar een hospice, want ze wilde niet
thuis overlijden. Bovendien had ze in
Engeland kennis gemaakt met de gang
van zaken in een hospice toen haar
vader daar aan longkanker overleed.
Die ervaring was enorm positief geweest en dat wilde zij ook: haar man
en kinderen de gelegenheid bieden om
er te zijn voor haar, zonder dat ze ook
de zorg op zich moesten nemen. Het
Hospice in Sassenheim vonden ze meteen prachtig en, uiteindelijk niet na 3 of
4 maanden, maar op 3 augustus is ze bij
ons gekomen.

Wensen die uitkwamen
De tijd in het hospice heeft de familie
als enorm waardevol ervaren. Janet
voelde zich er na een paar dagen helemaal thuis en was een heel fijne en
bijzonder positief ingestelde gast. De
familie is nog steeds heel dankbaar dat
deze periode zo mooi verlopen is. Dirk
kwam twee keer per dag vanuit Noordwijk op de fiets bij Janet op bezoek
en ook dochter Hayley en haar gezin
waren vaak aanwezig. Helaas woonde
Laura inmiddels al een aantal jaren in
Australië, maar gelukkig kon ook zij
met haar Australische man en dochter-
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tje op tijd naar Nederland komen om
haar moeder nog te zien. Het mooiste vond de familie het feit dat in het
hospice alles kon: geen beperkingen in
de bezoektijden, er werd van alles aangeboden, waaronder de mogelijkheden
om via Ambulancewens nog een laatste
wens uit te voeren. Daar koos Janet
niet voor, het liefste wat ze wilde was
om met de familie nog een keer een
barbecue te houden en dat is dan ook
gebeurd. Ze hebben alle medewerking
gekregen, zowel van het hospice als
van de slager die alles leverde. Van het
vlees tot de salades, de grote barbecue
en het servies en bestek. Zelfs het weer
werkte mee, al was de temperatuur van
boven de dertig graden wel een beetje
veel, maar in de schaduw van het terras bij de keuken met het zonnescherm
uit was het prima te doen en werd de
barbecue voor de tien personen een
groot succes. En er kwam nog een
wens uit: Janet wilde heel graag haar
kleinzoon Nick, de achtjarige zoon
van Hayley, piano horen spelen. In de
woonkamer is -gratis- een piano geplaatst door de firma Music All In uit
Noordwijk en Nick heeft prachtig voor
zijn oma kunnen spelen. Ook werd op
die dag de tweede verjaardag gevierd
van Laura’ s dochter Amy.

Veel dankbaarheid
Al met al is de periode in ons hospice een
tijd geweest waar de familie met heel
veel dankbaarheid op terugkijkt. Dat is
ook gebleken uit de prachtige giften die
we hebben mogen ontvangen. Hoewel
Dirk al zes jaar met pensioen is, werd
hem aangeboden om de inhoud van de
pot die op zijn werk met vrijwillige bijdragen werd gevuld en die steeds voor
goede doelen werd gebruikt, te schenken aan het KWF kankerfonds. Daar was
Dirk het niet mee eens: die kregen al
genoeg geld, hij zou erg blij zijn als het
geld naar het hospice zou gaan. Dat is
gebeurd en we mochten het prachtige
bedrag van € 3.000,- ontvangen. Ook
tijdens de begrafenis werd in plaats
van bloemen om een bijdrage voor het
hospice gevraagd en dat leverde nog
eens ruim € 700,- op. Het spreekt vanzelf
dat wij de familie De Zwart daarvoor erg
dankbaar zijn en dat wij het een goede
bestemming zullen geven.
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Voor u gezien: ‘Departures’ van regisseur Yojiro Takita
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Door Bert Dubendorffer
Departures (Okuribito) is een prachtige
film over een niet alledaags onderwerp,
namelijk het afleggen van gestorvenen. In Japan is dit een minderwaardig beroep. De doden zijn onrein en
wie hen aanraakt is dat dus ook. In
Japan gebeurt het afleggen overigens
wel in het bijzijn van de verzamelde
familie en nabestaanden, die met
argusogen alle handelingen volgen.

Een jongeman met passie
Het verhaal van de film van de Japanse
regisseur Yojiro Takita gaat over Daigo
Kobayashi, een jongeman die van zijn
grote passie, het bespelen van de cello,
zijn beroep heeft gemaakt. Daigo heeft
een fortuin uitgegeven aan een nieuwe
cello voor het orkest en dan ineens is
het afgelopen: het orkest wordt opgeheven en aan zijn droombestaan komt
abrupt een einde.

Reisbegeleider
Wat nu? Het enige dat er in zit is verhuizen naar het huis van zijn overleden
moeder, ver buiten Tokyo. Zijn vrouw
Mika volgt hem gedwee. Het is een
mooi huis, maar, berooid als ze zijn, er
moet natuurlijk ook gewerkt worden.
Daigo vindt een advertentie in de krant
waar een reisleider wordt gezocht. Dat
lijkt hem wel wat. Maar dit baantje
blijkt meer een reis-be-geleider te zijn
en dan met name van de laatste reis.
Of in gewoon Nederlands: een begrafenisondernemer. In Nederland kennen
we dit niet, maar in Japan besteden begrafenisondernemers het opbaren van
overledenen uit. En voor zo’n bedrijf
gaat Daigo werken. Eerst met grote tegenzin, maar het betaalt goed en zijn
baas is heel overtuigend en charismatisch. Zijn vrouw vertelt hij niet precies
wat het inhoudt. “Oh, iets met ceremonies...” Het begin gaat zeker niet over
rozen en hij moet de nodige walging en

weerzin overwinnen voordat hij werkelijk zelfstandig aan de slag kan. Maar
die nieuwe baas, Ikuei Sasaki, heeft alle
geduld van de wereld met zijn pupil. Hij
heeft namelijk tijdens het sollicitatie
gesprek al meteen doorgehad dat deze
man voor dit ambacht geroepen is en
de groei die Daigo in zijn vak en vaardigheden doormaakt, geeft hem alleen
maar gelijk.

Waardevolle lessen
Als men er uiteindelijk achter komt
wat voor werk Daigo doet, slaat de
stemming om. Daigo wordt uitgekotst
door zijn omgeving, maar ook door zijn
vrouw, die opeens niet zo volgzaam
meer is. Zij kan het niet verdragen en
gaat bij hem weg, zijn vrienden keren zich massaal tegen hem. Hij zoekt
troost bij zijn baas en krijgt waardevolle lessen van hem en zijn vriendin.
Eindelijk begint hij in te zien waar het
in het leven werkelijk om draait.

Niet zwaar
De dood als thema betekent niet dat
Departures een loodzware film is geworden. Het is meer een viering van
het leven en een geslaagde poging
de dood, waar zeker in Japan nog een
groot taboe op rust, tot een bespreekbaar onderwerp te maken. Prachtige
levenslessen over de dood, over vergeving, over familie, liefde en nog veel
meer. Met de nodige droge humor en
luchtigheid is dit een film over de dood
die zeker niet zwaar op de maag ligt. En
niet te vergeten: de prachtige muziek
en beelden. De kleuren waarin de film
gedraaid is, wisselen met de stemming
die wordt uitgebeeld. Grauw en troosteloos, kleurrijk en uitbundig, pastel en
hoopvol. De begeleidende muziek doet
de rest. Er is veel Westerse klassieke
muziek te horen, Daigo was immers cellist. De sfeer past prachtig bij de emoties van het verhaal.
Departures is een schitterende film,
met een aangenaam langzaam maar
zeker niet te traag tempo. Hij brengt
je vooral dichter bij de menselijkheid
van alle personages, die in het licht
van de alom aanwezige dood hun
leven zin, kleur en inhoud geven.
Heel ontroerend.

Opnamegegevens
Tweede kwartaal 2016
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

20
11
9
80,3 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

16
1
14 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

7
12

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

1
80 %
4 cliënten

Derde kwartaal 2016
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

20
9
11
78,2 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

18
1
25 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

8
11

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

1
72 %
2 cliënten
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Het afscheid

Nieuwe Hospice film

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 Evelien van Duin
In de afgelopen periode viel steeds meer
op dat onze informatiefilm van het hospice
enigszins gedateerd was. Hij duurde vrij
lang, bevatte heel veel informatie en diverse personen die figureren in de film zijn
niet meer aan het hospice verbonden. Tijd
voor iets nieuws! de Stichting Vrienden,
die graag financieel wilde bijdragen aan
een nieuwe film, en de coördinatoren hebben diverse informatiefilms van collega
hospices bekeken en waren eensluidend
in de wensen waaraan de nieuwe film
moest voldoen. Ronald van Proosdij van
Buro Proost werd benaderd, daar hij ervaring had met het filmen in een hospice.
Dat is heel plezierig want het is van groot
belang dat de sfeer in ons huis wordt aangevoeld. Nadat we onze wensen uiteen
hadden gezet was het zaak een gast te
vinden die wilde meewerken. Want voor
ons was helder dat authenticiteit voorop
stond: wie kan nu beter informatie geven
dan de gast en naaste zelf? We hebben
mevrouw Bochane en haar man bereid
gevonden om aan de film mee te werken.
Op een vrijdagochtend is het interview
afgenomen waarna de filmopnames zijn
gemaakt. Mevrouw Bochane heeft de
film kunnen bekijken en de familie heeft
de film als een mooi document inmiddels ter herinnering ontvangen. Mevrouw
Bochane is op 1 december overleden. Op
woensdag 21 december komt de nieuwe
film op de website te staan. Op die avond
is ook onze feestelijke kerstbijeenkomst
voor medewerkers en vrijwilligers waarbij
de film in première gaat. Wij zijn trots op
het resultaat!

Bij je zijn
Door Willy Zuijderduin
Zo moe was meneer B, hij wilde naar zijn Heer.
De dochter komt ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds bij vader op bezoek.
Ook als vader niet meer aanspreekbaar is. De dochter vertelt steeds te zijn
gekomen en nu ook, zij heeft er behoefte aan om dicht bij vader te zijn.
De tijd lijkt nu heel kort, maar haar werk, haar plicht roept. Zij blijft en vertelt
aan vader: amen. Vader voelt dat. Is niet alleen als hij haar verlaat.
De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
Daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij

De dood is een deur...
De dood is een deur die zich opent op een zeker moment in ons leven.
Allemaal willen wij dat hij zo laat mogelijk open gaat, maar helaas,
Vaak, zonder rekening te houden met onze plannen en gevoelens
Gaat de deur onverwachts open wanneer je dat het minst verwacht.
En wat nog pijnlijker is, vaak opent hij langzaam en brengt pijn en lijden mee
Voor wie er doorheen moet en verdriet voor wie achterblijft.
Wie de deur door gaat, is niet meer bij ons.
Aan zijn lijden is een einde gekomen,
Maar niet aan dat van degene die tot het einde bij hem was.
Toch maakt die pijn op een gegeven moment plaats voor de vreugde
Van de herinneringen die we in ons hart meedragen.
En die herinneringen geven ons de kracht
En de reden om op een goede manier verder te leven:
Familie, naasten en vrienden eren op die manier het leven
Van degene die ze verloren hebben.
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De familie Hanen
op bezoek!

Marcello Andelmi
Door Willy Zuijderduin
Vijf haan sterk stonden ze voor de voordeur. Toen we toch niet open deden
gingen ze maar weer weg. Niet alleen
voor onze gasten biedt onze tuin rust.
Het is ook een kraamkamer! Er zijn
negen eendjes geboren en twee kippen
in het voorjaar. Zij zijn inmiddels aan
het puberen. En in september waren er
zelf negen kuikens die in onze tuin het
daglicht zagen!
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Door Willy Zuijderduin
De term Palliatieve Zorg is afgeleid
van het woord ‘palliatie’ dat verzachting en verlichting betekent. En dat
is wat in het hospice zo belangrijk is,
waar de zorg op is gericht.
Daarom heeft de Stichting Vrienden en
het Management van het Hospice Duinen Bollenstreek op 8 oktober, de ‘Dag
van de Palliatieve Zorg’, alle inwoners
van de Duin- en Bollenstreek uitgenodigd voor drie lezingen in de Oude Tol
te Sassenheim. Het thema deze middag
was ‘Kwaliteit van leven als het leven
pijn doet’. Wat is kwaliteit van leven
als het einde nadert? Aan de hand van
drie onderwerpen werden veel voorkomende vragen rondom het levenseinde
besproken en beantwoord.
Carla Juffermans, huisarts te Rijnsburg
en gespecialiseerd in de palliatieve
zorg, is als consulent verbonden aan
het hospice. Zij hield een lezing met de
titel ‘Fabels en Feiten over morfine’.
Aan de hand van een aantal stellingen
konden de aanwezigen aangeven of zij
dachten met een fabel of feit te maken
te hebben. Heel wat fabels werden verwezen naar fabeltjesland. Carla vertelde wat er wèl waar is.
Dick Koster is huisarts te Voorhout en
neemt de zorg voor de gasten over
wanneer de eigen huisarts de
zorg niet kan vervolgen. Dick
hield een lezing over vraagstukken rond het levenseinde.
Met name over het verschil

Boven: Carla Juffermans
Rechtsboven: Dick Koster
Rechts: Ellen Warmerdam

tussen palliatieve sedatie en euthanasie, wat twee totaal verschillende situaties zijn. Dick Koster lichtte toe dat pijnbestrijding het belangrijkste is, waarbij
pas in het allerlaatste stukje van het
leven palliatieve sedatie kan worden
ingezet. Dat is wat hij kan doen in het
hospice wanneer dat nodig is, altijd in
overleg met de gast en de naasten.
Ellen Warmerdam, coördinator en
samen met haar collega’s Evelien en
Coby verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in het hospice, vertelde
over de zorg die in het hospice gegeven wordt maar ook de zorg die thuis
gegeven kan worden. In het hospice
werken veel vrijwilligers en een aparte
groep vrijwilligers van de VPTZ is inzetbaar bij mensen thuis. Dat kan zijn
om extra aanwezig te zijn om de zieke
te ondersteunen of om de mantelzorger te ontlasten. Ook hier is het doel
om een zo goed mogelijk comfortabel
en kwalitatief levenseinde te bereiken.
Aan het einde van de lezingen was er
gelegenheid om vragen te stellen, waar
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Wij hopen dat deze informatieve middag een goede bijdrage heeft geleverd
over dit belangrijke onderwerp: de zorg
in het hospice en in de thuiszorg.

Nascholing
‘Tijdig spreken over
het levenseinde’
Door Evelien van Duin
In de doelstelling van ons hospice
staat opgenomen dat wij het belangrijk vinden onze opgedane kennis te
delen. Om die reden organiseerden
wij op 14 november en 12 december
jongstleden een nascholing voor alle
thuiszorgverpleegkundigen uit onze
regio met als thema ‘tijdig spreken
over het levenseinde’.
Wat doe je als een cliënt tegen je zegt
“ik wil zo niet eindigen” of “ik ben bang
om dement te worden en wat dan?”
Hoe ga je dit gesprek aan en welke
informatie of adviezen kun je geven?
Huisarts Hans Bet komt deze vragen
in de praktijk ook tegen en heeft zijn
ervaringen op deze avond met de
zorgprofessionals gedeeld. Er werd gesproken over de wilsbeschikking; wat
is dat precies en hoe ga je daarmee
om? En hoe kun je cliënten informeren
over zaken als: niet reanimeren, niet
behandelen of euthanasie?
Daarnaast werd er een casus uitgediept in groepjes en gezamenlijk
nabesproken. De in totaal 80 verpleegkundigen en verzorgenden reageerde
enthousiast op de nascholing en de
avond werd als leerzaam ervaren.
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Door Evelien van Duin
Het was een doorn in het oog. Een
prachtig nieuw huis hebben maar
badkamervloeren die niet goed op
afschot liggen. Het was behelpen de
afgelopen jaren en het was lastig om
een geschikte oplossing te vinden die
niet al te verstorend zou werken in
een huis met opgenomen gasten.
Begin 2016 werd door beide besturen
weer eens opnieuw naar de situatie gekeken. Via architect Stol kwamen we in
contact met een leverancier van gietvloeren. Men dacht het probleem op te
kunnen lossen! De stichting Vrienden
was bereid een deel van de kosten op
zich te nemen. We hebben eerst een
badkamer uitgetest. De werkzaamheden, en met name de overlast, viel
reuze mee. Na circa tien minuten boren was een rij van de tegels los waarna de rest eruit getikt kon worden. Er
werd een nieuwe betonnen vloer op
goed afschot gelegd waarna een gietvloer werd gestort. Met goed resultaat.

Over het 2e en 3e kwartaal van
2016 heeft de Stichting Hospice
Duin- en Bollenstreek in totaal voor
€ 14.081,- aan giften ontvangen.

Het water liep door het afvoerputje in
plaats van de kamer in! Na een korte
periode van testen werd het startsein
gegeven om ook de resterende vijf
kamers te gaan doen. Steeds wanneer
een kamer vrij kwam en er geen druk
van een wachtlijst was werd een kamer
aangepakt. Half september waren alle
gastenkamers gedaan en de gebruikers, gasten en zorgverleners, zijn zeer
tevreden.

Vrijwilligers in beeld
Zonder vrijwilligers kan het hospice
niet bestaan. Daarom brengen we
weer een tweetal vrijwilligers onder
de aandacht.
Toen zijn schoonzus rond kerstmis
2015 in het hospice verbleef ontstond
er een lekkage in de keuken. Theo
Hoppenbrouwer, timmerman van origine, werd gevraagd om er even naar te
kijken en loste het probleem op. Vanaf
dat moment is het balletje gaan rollen en is hij als
verster king van
het technische
team
regelmatig in het
hospice
present om diverse klussen op
te knappen.

Theo Hoppenbrouwer
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Giften
en donaties

Herman Krijnen is sinds juli 2016
verbonden aan het Hospice Duin- en
Bollenstreek. Herman maakte in 2015
kennis met het hospice toen zijn
echtgenote er verbleef en hij merkte
dat er behoefte was aan technische ondersteuning. Met zijn achtergrond als
elektrotechnisch ingenieur en mede
aangespoord door zijn vrouw besloot
hij om zich in te gaan zetten. De eerste
klus die hij verrichte was heel bijzonder,
namelijk in de kamer waar zijn vrouw
in september
2015 overleed.
Niettemin vond
hij het heel
mooi om te
doen en sindsdien is hij op
gezette tijd beschikbaar voor
allerlei uiteenlopende werkzaamheden.
Herman Krijnen

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.
Machtiging
Voor de betaling van uw jaarlijkse
donatie kunt u gebruik blijven
maken van de vertrouwde, bijgevoegde acceptgiro. Ook kunt u het
bedrag eigenhandig overmaken
via online bankieren. Met ingang
van 2017 zullen wij echter ook een
machtiging meesturen waarmee u
uw jaarlijkse gift automatisch aan
de Stichting over kunt laten maken
door de bank. Dit is natuurlijk wel
zo makkelijk! In de nieuwsbrief van
De Vrienden kunt u hier binnenkort
meer over lezen.

Mevrouw Ineke Bochane
maakte deze schilderijen en
schonk ze aan het hospice
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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: Mevr. Bochane, familie Bosma,
Theo Hoppenbrouwer, Herman Krijnen, familie De Zwart.

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

