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Voorwoord
Elke samenleving voert met haar leden
een voortdurend gesprek over haar
principes, waarden en drijfveren. In de
Westerse maatschappij is dat sinds de
achttiende eeuw het
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ken. Dat is de stroming in de filosofie
die het individu centraal stelt. Mensen
zijn er in de eerste plaats op gericht hun
eigen individueel welzijn te bevorderen.
Dat streven is gerechtvaardigd en de
overheid moet hier volop de ruimte voor
geven en iedereen gelijk behandelen.
Dit streven naar welzijn door iedereen
voor zichzelf is, aldus de Verlichting, de
beste garantie voor een maximaal welzijn van iedereen.*
Uit die persoonlijke gerichtheid vloeit
een ander beginsel voort, namelijk maximale vrijheid voor het individu. John
Stuart Mill, één van de aardsvaders van
het liberalisme, stelde dat die individuele vrijheid alleen mocht worden beknot
als dat nodig was om de gemeenschap
te beschermen. Als het individu anderen schaadt mag er ingegrepen worden,
anders niet. Velen vragen zich af: en als
iemand zichzelf kwaad aandoet, moeten we die persoon dan tegen zichzelf
beschermen? De echte liberaal zegt van
niet. Maar velen zullen het er niet mee
eens zijn. Het zijn belangrijke discussies,
hoewel het geen kwesties zijn waar je
jezelf dagelijks mee bezig houdt. Toch

PANTONE

7413U

PANTONE

724U

goed om er af en toe bij stil te staan,
want het geeft mede richting aan je eigen gedrag. En het vormt de grondslag
voor wat er in wetten is geregeld.
In het hospice zijn heel veel vrijwilligers
en medewerkers dagelijks bezig met
het verlenen van zorg en aandacht aan
onze gasten. Dat doen we heel goed.
Het meest recente tevredenheidsonderzoek onder de familieleden van onze
gasten, dat over het jaar 2018, laat dat
zien. De score voor de waardering van
zorg en begeleiding kan met 9,2 en 9,1
bijna niet hoger. Iedereen in het hospice
levert daaraan een bijdrage vanuit bepaalde idealen en waarden. Veel van die
idealen en waarden zijn gemeenschappelijk. Het bestuur heeft zich de vraag
gesteld welke die kernwaarden nu zijn
en heeft geprobeerd deze onder woorden te brengen. Samengevat kwamen
we tot het volgende:
- authentiek: ieder mens heeft zijn/
haar eigen levensgeschiedenis; in het
hospice moet de gast zich thuis kunnen
voelen, met zijn geschiedenis en eigen
verhaal.
- respectvol en betrokken; respectvol
zegt iets over hoe we elkaar en de gast
tegemoet treden, dat we er zijn voor

elkaar en zonder oordeel luisteren naar
de geschiedenis en het verhaal van onze
gast. Betrokkenheid toon je door mee te
voelen en door goed te luisteren naar
wat de gast wil en met die wens aan de
gang te gaan.
- deskundig: weten waar je mee bezig
bent, kennis van zaken hebben en die
kennis gebruiken om eventuele problemen van de gast op te lossen.
De nota waarin we dat hebben opgeschreven is voor iedereen beschikbaar.
Praat erover en vul het aan. We hebben expliciet aan onze vrijwilligersraad
gevraagd hierover mee te denken. Het
denken over kernwaarden raakt ons allemaal; ze vormen immers de basis voor
wat we doen en het is goed daarop zo af
en toe te reflecteren.
Jules de Vries
Voorzitter bestuur
*Je kan er ook anders over denken. In de
Chinese samenleving is het individu helemaal niet zo belangrijk. Daar gaat het om
de gemeenschap. Die moet je dienen. De
gedachte daar is, simpel gezegd, dat als
het goed met de gemeenschap gaat, het
ook goed gaat met haar leden.
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Gast aan het woord
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Door Diana Brussee

Mevrouw Corrie Waasdorp-Vos kwam op
24 oktober 2018 naar het hospice in Sassenheim. Ze was al een tijd ziek en kreeg
24-uurszorg waar ze al snel niet blij mee
was. Ze werd steeds zieker, kon niet tegen de etenslucht van het buitenlandse
eten wat door haar zorgverleners werd
bereid. Ze voelde zich niet meer vrij in
haar eigen huis. Corrie besprak dit met
haar huisarts en die stelde het hospice
voor, waar ze erg blij mee was.
Toen Corrie bij ons kwam was ze erg
op zichzelf en terughoudend, maar hoe
langer ze er was hoe losser en vrolijker
ze werd. Een heerlijk nuchter mens die

regelmatig zei ”Het is zoals het is”. Corrie
begon zich steeds beter te voelen en vermaakte de andere gasten met haar zang
en gitaarspel. Zo ook op Sinterklaasavond, die daardoor zeer geslaagd was.
Corrie heeft een zoon John en twee kleinzoons waar ze enorm trots op was. Ze
was getrouwd met Jan die in 2012 overleden is. Jan zat op een shanty koor wat
ze prachtig vond. Zo heeft Corrie met
een paar dames een dameszangkoor
opgericht genaamd de Bollenmina’s.
Het koor bestond uit veertig dames. Ze
traden regelmatig op in het centrum van
Lisse en in bejaardenhuizen in de regio.
Ook was zij vrijwilligster in de Bernardus
waar ze al zingend de koffie en thee rond
bracht en op speciale momenten
de gitaar erbij pakte.
Omdat het steeds beter ging
met Corrie, werd haar voorgesteld om nog een poosje naar
huis te gaan. Hier had ze flink
moeite mee, maar ze snapte
het wel. Ze had natuurlijk nooit
gedacht om lopend het hospice
te verlaten. Corrie had een paar
goede contacten met gastbewoners in het hospice die zijn
overleden. Ze zei dan “zij gaan
wel dood en ik niet”.

mevrouw Waasdorp

Op 4 januari ging Corrie toch terug naar haar eigen huisje, waar

ik haar regelmatig opzocht. Als ik aan
haar vroeg hoe het met haar ging zei ze
“alles goed”. We hebben veel gelachen.
Ook omdat ze het wel bijzonder vond dat
ze “het Hospice had overleefd”. Ze kookte
weer voor zichzelf, zag er goed uit en
haar haar begon weer te groeien.
Als ik op dinsdagmiddag bij haar thuis
was en vroeg of ze nog wel aanloop kreeg
zei ze “af en toe, maar niet veel”. Maar als ik
dan op de dinsdagmiddagen bij haar was
ging regelmatig de deurbel of telefoon en
kwamen de buurvrouwen, vrienden en
haar zus langs. Het was dan heel gezellig.
Zodoende is er weinig terecht gekomen
van het interview. We zeiden steeds tegen
elkaar “het komt volgende week wel”.
Na een aantal weken ging Corrie zich zieker voelen en ging het niet meer thuis.
Op 5 maart werd ze weer opgenomen
in het hospice, waar ze op 10 maart
overleed. Ik ben bij de afscheidsdienst
geweest waar ik haar zoon John en zijn
vrouw en de kleinzoons heb ontmoet. Zij
zeiden dat ze erg dankbaar waren voor
de manier waarop hun moeder en oma is
verzorgd in het hospice. Corrie heeft genoten van haar tijd in het hospice en ook
nog even thuis.
Corrie is 79 jaar geworden.
Op verzoek van mevrouw Waasdorp hebben
we in dit interview haar voornaam gebruikt.

Redactielid Diana stelt zich voor
Mijn naam is Diana Brussee. Ik woon
samen met Frans en we hebben vier
kinderen die inmiddels allemaal gesetteld zijn. We hebben vier prachtige
kleinkinderen en een engeltje.
Sinds de opening van het Hospice in
2008 werk ik er als vrijwilliger. Ik vind het
prachtig werk. Mensen vragen weleens
of het werk zwaar is. Zelf ervaar ik dat
niet zo, al is het soms wel emotioneel.
Met name als de gasten nog heel jong
zijn of van mijn eigen leeftijd, is dat wel
heel pittig. De voldoening haal ik uit de
momenten waarop de gasten na de ver-

zorging tevreden in hun bed liggen of
in de stoel zitten. Naast het werk in het
Hospice kom ik ook thuis bij de mensen
via de VPTZ. Dit is heel speciaal en ik heb
al mooie en bijzondere “inzetten” gehad.
Naast het vrijwilligerswerk heb ik veel
hobby’s. Ik schilder en ben graag creatief bezig met onder andere het maken
van papieren beelden, die ik met felle
kleuren beschilder. Daarnaast tennis ik,
speel ik graag spelletjes en hou ik van vakantie en luieren. Ook het behangen en
schilderen van huizen vind ik heerlijk om
te doen. Ik help regelmatig vriendinnen
met het stylen van hun huis.

Diana Brussee
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Liane Heuzen,
onze nieuwe coördinator
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Door Carine Atzei

Na het vertrek van coördinator Ellen
Warmerdam hebben we sinds 1 december 2018 kennis kunnen maken met
haar vervangster Liane Heuzen. Liane is
opgegroeid in Sassenheim en heeft na
haar middelbare school de opleiding
tot verpleegkundige gevolgd in Leiderdorp, in wat toen nog het Rijnlands
Ziekenhuis heette. Na haar diplomering heeft ze bijna een jaar gereisd. Ze
is naar Australië gegaan waar ze twee
maanden later gezelschap kreeg van
haar vriend Edward -nu haar man- en
samen hebben ze het westen en het
midden van dit land leren kennen.
Liane werkte er op verschillende plaatsen als verpleeghulp, waardoor ze in
aanraking kwam met allerlei mensen
op plekken die ze als ‘gewone’ backpacker nooit gezien zou hebben: een
hele mooie ervaring.

Dit is het!
Na haar terugkomst in Nederland ging
Liane aan de slag als verpleegkundige
in het LUMC, op de afdeling algemene
interne geneeskunde en infectieziekten. Daar waren ook veel terminaal zieke patiënten en zij ontdekte dat ze het
omgaan met deze mensen het meest
interessante deel van de verpleegkunde vond. Naast het werk als verpleegkundige volgde Liane een lerarenopleiding, waarna zij besloot een andere
richting op te gaan. Ze was ongeveer
twaalf jaar praktijk-opleider voor verpleegkundigen op veel verschillende
afdelingen in het ziekenhuis. Daarna
werd zij coördinator voor de opleiding
van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Ook dit heeft ze nog vijf
jaar gedaan. Toch miste Liane het werken als verpleegkundige: de ervaring
met de mensen aan het bed, het verpleegkundig denken en handelen en
het empathisch vermogen dat in een
operatiekamer toch veel minder aan
de orde komt. Het ziekenhuis beviel
haar niet meer en daarom ging Liane
in augustus 2017 weer werken als verpleegkundige, maar nu in Hospice de
Mare in Oegstgeest. Dit vooral ook om
te kijken of ze, na zoveel tijd op afstand

te hebben gewerkt,
het beroep niet een
beetje aan het verheerlijken was. Dat
bleek absoluut niet
het geval te zijn. Dus
ging ze op zoek naar
een baan waarin
ze zowel haar kwaliteiten als coördinator kon inzetten
als meer contact
kon hebben met de
zorgvrager. Bovendien was het belangrijk dat het werk
goed te combineren
zou zijn met de zorg
voor haar gezin en
ze ook tijd zou hebben voor haar man
en zoons Marijn en
Floris, die inmiddels 16 en 13 jaar
oud zijn. Toen kwam
de vacature in ons
hospice voorbij. “Dit is het!”, dacht
Liane. Hier waardeert ze het contact
met de zieken en hun naasten, vooral
bij de intake- en familiegesprekken.

De juiste keuze
Haar ervaring als coördinator kan ze
ook heel goed gebruiken, hoewel dat
met vrijwilligers heel anders werken is
dan met studenten. Bij de laatsten ben
je de autoriteit, bij vrijwilligers is de
verhouding veel gelijkwaardiger. Mooi
is ook dat er, in tegenstelling tot in het
ziekenhuis, voldoende tijd is voor iedereen: zowel voor de gasten als voor
hun naasten. En het werken aan het
bed doet ze nog steeds eens per week
in het hospice in Oegstgeest. Op het
moment van het interview werkte Liane
twee maanden in haar nieuwe functie
en kan ze niet anders dan de conclusie trekken dat ze de juiste keuze heeft
gemaakt. Haar hart ligt echt bij de zorg
voor de gasten en daar wil ze zich voor
de volle honderd procent voor inzetten.
Daarom hoopt Liane dat ze nog lang bij
ons mag blijven werken.

Liane Heuzen

Giften
en donaties
In het vierde kwartaal van 2018 en
het eerste kwartaal van 2019 hebben de Stichting Hospice en de
Stichting Vrienden van het Hospice
tezamen € 34.163,- aan giften en
donaties ontvangen.
Het hospice wil graag ieder die een
gift heeft gedaan persoonlijk bedanken. Maar uit een oogpunt van
privacy vermeldt de bank op het rekeningafschrift alleen het bedrag en
de naam van de gever. Meestal kunnen we het adres wel achterhalen,
maar niet altijd. Ons verzoek aan u
is dan ook of u bij het overmaken
van een gift onder de opmerkingen
uw adres wilt aangeven, zodat wij u
kunnen bedanken.
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Voor u gezien: Philomena
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De omgeving van de mens
is de medemens

Door Willy Zuijderduijn
Philomena is gebaseerd op het boek
van BBC- correspondent Martin Sixsmith, genaamd “The lost child of Philomena Lee”. Dit waargebeurde verhaal
gaat over de zoektocht van Philomena
Lee naar haar zoon die zij op jonge
leeftijd, verplicht door de katholieke
kerk, moest afstaan voor adoptie.

Jules Deelder

Opnamegegevens
Vierde kwartaal 2018
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur
Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit verpleegverzorgingshuis
Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

22
11
11
76 jaar
20
0
16 dagen
15
4
3
82 %
2 cliënten

Eerste kwartaal 2019
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur
Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit verpleegverzorgingshuis
Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

13
2
11
78 jaar
12
1
17 dagen
7
6
0
78 %
2 cliënten

De hoofdrolspelers in het verhaal zijn
Philomena Lee, gespeeld door Judi
Dench, en Martin Sixsmith, gespeeld
door Steve Coogan. Regisseur Stephan Frears maakt in deze dramafilm
gebruik van tegenovergestelde personages met verschillende belangen.
Martin Sixsmith is de welbelezen, rustige man uit de welvarende klasse die
een verhaal wil schrijven over de misstappen van het klooster en het katholieke geloof. Philomena is de lieve
en oprechte vrouw die niks liever wil
dan haar zoon vinden en wil weten of
hij weet van haar bestaan.
Philomena groeide op in het streng
katholieke Ierland van de jaren vijftig.
Als tiener wordt zij zwanger nadat ze
op de kermis een jongen ontmoet en
een keer met hem mee gaat. Voor haar
familie is dit een schande. Zij sturen
haar naar een katholiek klooster waar
meer jonge meisjes in dezelfde situatie terechtkomen. Haar zoon wordt
geboren, waarna ze hem maar één
uur in de week mag zien. De moeders
moeten in het klooster onder nare
omstandigheden heel hard werken.
Na een aantal jaar wordt haar zoon,
samen met een meisje, ter adoptie
afgestaan aan een onbekende man
en vrouw. Vanachter een raam ziet
Philomena plotseling dat haar zoon
weggehaald wordt. Daarover krijgt zij
niets te horen.
Vijftig jaar later vertelt
Philomena aan haar dochter het verhaal van haar
zoon. Ze heeft het al die
tijd verzwegen omdat ze,
gedwongen door de nonnen uit het klooster, een
contract heeft getekend
waarin ze heeft beloofd

om nooit met iemand over haar zoon
te spreken en hem niet zal proberen
te vinden. De dochter van Philomena
komt in contact met Martin Sixsmith.
Hij is recentelijk ontslagen en heeft
daarom noodgedwongen zijn carrière
als journalist weer opgepakt. Martin
gaat samen met Philomena op zoek
naar haar verloren zoon. Tijdens deze
zoektocht komen ze meer van elkaar
te weten, ontdekken waar de zoon is
en komen er schokkende feiten boven
tafel. De zwijgende nonnen, de leugens, de onmenselijke houding; het
is diep triest zoals er toen met deze
jonge meisjes en hun kinderen werd
omgegaan.
Philomena zat al die jaren in feite in
een rouwproces. Zij kwam er niet van
los, ook al verloor ze tijdens de zoektocht met Martin weleens de hoop
ooit nog iets van haar zoon terug te
vinden. Maar Martin gaf niet meer
op! Het is een treurig en ook schokkend verhaal. Een wereld die je niet
wilt kennen. Een wereld die zo gelukkig niet meer bestaat. Al zijn er nog
steeds jonge meisjes en vrouwen die
zwanger worden en noodgedwongen
hun kind af moeten staan, kwijtraken.
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De opleiding van de vrijwilligers
Door Carine Atzei
Gedurende de eerste tien jaar van ons
bestaan was het de gewoonte dat de vrijwilligers, vóór zij in het hospice gingen
werken, een opleiding volgden die bestond uit zes bijeenkomsten op vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. Het was
een uitgebreide voorbereiding waarin
veel basisinformatie werd gegeven over
het ontstaan van de hospices, de VPTZ,
over communicatie en de basisvaardigheden die je nodig hebt voor het werken in
een hospice. In de tien jaar dat deze cursus gegeven werd, is er een verandering
gekomen in de beschikbaarheid van de
vrijwilligers. Voor velen is het moeilijk om
zes ochtenden vrij te krijgen, omdat zij
een baan hebben, mantelzorger zijn of op
kleinkinderen moeten passen. Hun eigen
kinderen hebben, vaker dan vroeger het
geval was, een volledige baan. Bovendien
heeft de VPTZ inmiddels een e-learning
cursus opgezet waarin al veel basisinformatie wordt gegeven, wat een deel van de
zesdaagse cursus overbodig maakt.

Meer verdieping
Toen Yvonne Uljee, één van onze coördinatoren, vorig jaar de cursus ging geven,
vond zij het belangrijker om meer op ver-

dieping in te gaan dan om tijd te besteden aan onderwerpen die al besproken
worden in het e-learning programma.
Daarom werd besloten om de vrijwilliger
eerst de e-learning cursus te laten doen
en daarna twee dagen en één avond te
besteden aan de onderwerpen die voor
verdieping zorgen. De onderwerpen die
hierbij aan bod komen zijn:
• Het bespreken van de eigen visie op
sterven en eigen ervaringen met verlies;
• De theorie van rouw;
• Het stervensproces met het verloop, de
kenmerken, de rol en taken van de vrijwilliger en het zorgpad van de stervensfase;
• De visie op sterven in de westerse
cultuur en andere culturen;
• Palliatieve sedatie: wat dit inhoudt, hoe
het verloopt en welke rol de vrijwilliger
hierin heeft;
• Euthanasie: de begripsbepaling, zorgvuldigheidseisen, wie doet wat en waartoe en een praktijkvoorbeeld;
• Spiritualiteit: begripsbepaling, gevolgen
voor het sterven, de eigen spiritualiteit
en de rol van de vrijwilliger en de geestelijk verzorger;
• Communicatie en feedback;
• Observeren en rapporteren;
• Ethische dilemma’s.

Op 7 maart behaalden negen nieuwe vrijwilligers hun certificaat.
Boven v.l.n.r. Inge Tulen, Annette de Prado, Katalin de Mooij, Emile Dingjan, Nelly IJzerman,
Teus Scheffe, Héléne Driessen. Onder: Gerda Goorhuis en Nubia Smits.
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Direct aan de slag
Een ander punt dat aandacht behoefde,
was dat de cursisten pas nadat zij de cursus gevolgd hadden voor het eerst in het
hospice gingen meelopen om ingewerkt
te worden. Het kon dan voorkomen dat
een vrijwilliger er op dat moment achter
kwam dat hij of zij zich niet thuis voelde
in de praktijk van alledag en daardoor
alsnog afhaakte. Ook verdwenen er
soms mensen uit beeld omdat zij te lang
moesten wachten tot zij de cursus konden volgen en inmiddels al ander vrijwilligerswerk gevonden hadden. Daarom is
nu besloten om na het intakegesprek de
vrijwilligers snel te laten instromen en
ze vijf keer een dienst te laten meelopen
met een ervaren vrijwilliger die ze kan inwerken en feedback kan geven. Zo krijgt
de vrijwilliger snel een goed beeld van
wat het werken in het hospice precies inhoudt. Op het moment wordt er gedacht
aan het vormen van een groep van ongeveer acht ervaren vrijwilligers die deze
specifieke taak op zich willen nemen; die
het leuk vinden om de nieuwe mensen in
te werken en die ook goed feedback kunnen geven.

Basistraining
Als de vrijwilligers na deze praktische
introductie aangeven dat het werken in
het hospice is wat zij zoeken, moeten ze
eerst de e-learning cursus volgen, waarna
zij direct kunnen worden ingezet in het
hospice. Als er tien tot twaalf nieuwe vrijwilligers zijn ingestroomd, wordt er een
groep gevormd die de tweeënhalve dag
durende cursus gaat volgen.
Daarnaast wordt er een aparte basistraining voor lichamelijke handelingen gegeven, zodat men weet hoe deze praktische
zaken moeten worden aangepakt. Deze
training blijft ook als opfriscursus beschikbaar voor de al werkende vrijwilligers. Zo
krijgen nieuwe vrijwilligers feedback van
de meer ervarene. Het werkt stimulerend
om tips te krijgen, te horen dat een ander
ook moeite heeft gehad met een specifiek
onderdeel en dat het tijd vergt om iets
goed te leren. Met deze vorm van introductie is dit jaar gestart en in de praktijk
zal blijken of deze nieuwe manier voldoet. Zo wordt er voortdurend gezocht
naar de beste manier om de vrijwilligers
die zich aanmelden goed voor te bereiden
op het mooie werk in ons hospice.
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Vriendentroffee voor Willy Zuijderduijn
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Tijdens de kerstbijeenkomst afgelopen
december ontving Willy Zuijderduijn
de “vriendentrofee”. Deze trofee wordt
door de Stichting Vrienden uitgereikt
aan vrijwilligers die iets bijzonders hebben betekend voor het hospice. Willy
heeft zich al vanaf de periode voor de
opening van het hospice aan vele taken
gewijd en is dit gedurende de afgelopen tien jaren blijven doen. De taak van
zorgvrijwilliger heeft Willy nu neergelegd en dit was een mooi moment om
haar in het zonnetje te zetten. Uit handen van Marcel van der Broek, voorzitter
van de Stichting Vrienden, kreeg zij het
dik verdiende glaskunstwerk uitgereikt.
Gelukkig blijft Willy nog wel met diverse taken betrokken, waaronder ook de
redactie van de nieuwsbrief.

Na ruim tien jaar
Door Willy Zuijderduijn

Na ruim tien jaar en het tweede lustrum
gevierd hebbende, kunnen wij constateren dat ons hospice, ons huis, een echt
huis is geweest, en nog steeds is. Dat het
een huis is waar heel veel mensen hun
laatste maanden, weken en vooral ook
dagen hebben door gebracht. Samen
met heel veel naasten. Het huis is intensief gebruikt. Dat stemt ons gelukkig. Het
is heel fijn om te merken en te horen dat
wij in een grote behoefte voorzien. Zoveel families hebben de weg naar ons
gevonden. Zoveel mensen zijn zo blij dat
we de mogelijkheid bieden om rustig afscheid te kunnen nemen van het leven.

Zonder vrijwilligers kan het hospice
niet bestaan. Daarom brengen we in
iedere nieuwsbrief graag een vrijwilliger onder de aandacht.

Dat intensieve gebruik betekent ook dat
we afscheid moeten nemen van delen
van de inrichting. Kussens van banken
en stoelen, de vloerbedekking; het is
aan vervanging toe. De komende tijd zal
dat gaan gebeuren. Voor zover mogelijk
met de minste hinder en geluidsoverlast. De kussens in de gastenkamers zullen steeds per kamer voorzien worden
van nieuw materiaal dat ook beter te
reinigen zal zijn. Het zal weer een mooie
en frisse uitstraling geven aan in de kamers! In de volgende nieuwsbrief laten
we u het resultaat zien.

In eerste instantie wilde Dirk geen interview. “Ik wil niet in een blad staan”,
zei hij, “en zeker niet in de belangstelling. Vraag maar iemand anders.” “Nee”,
zei ik, “Ik wil jou interviewen want er
zijn niet veel mannen die in het hospice
werken en zeker niet in de vroege
dienst van 7.15 uur tot 11.00 uur.” Dus
Dirk ging overstag.

Het gaat er niet om
hoeveel je doet,
maar met hoeveel
liefde je het doet.

Marcel van der Broek en Willy Zuijderduijn

Vrijwilliger in beeld
door Diana Brussee

Wat Dirk van Egmond bewogen heeft
om als vrijwilliger in het hospice te gaan
werken, kwam uit zijn vroege jeugd. Dirk
kreeg als klein jongetje gordelroos en
hield daar epilepsie aan over. Hij kreeg
van zijn familie vaak te horen dat hij
dingen niet kon of mocht. Dat maakte
dat hij zich wilde bewijzen; zo wilde hij
bijvoorbeeld naar het buitenland om
daar te gaan werken, maar daar kwam
het niet van. Maar het zorgen voor anderen zit in Dirk. Uiteindelijk kwam hij
na zijn pensionering uit bij het Hospice
in Sassenheim waar hij al acht jaar met

Dirk van Egmond

plezier en dankbaarheid de gasten
verzorgt en vertroetelt. Dirk staat
positief in het leven en geniet dan ook
van de kleine dingen, samen met “een
lieve brommende partner”. De mooiste
momenten in het hospice vindt Dirk
als de gast verzorgd in een schoon bed
ligt te genieten, en natuurlijk ook het
samenwerken met de collega’s.
Dankjewel Dirk!

Moeder Theresa
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Het afscheid

Achter al mijn woorden
HOSPICE
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Door Willy Zuijderduijn

In deze 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.
Het hospice was mevrouw niet vreemd; haar
man overleed er. Klein, tenger, ziek maar dapper kwam mevrouw Pieterse nu zelf bij ons en
probeerde het nog zo goed mogelijk allemaal
zelf te doen. Toch kwam daar snel het moment
want smal is de grens tussen zelfstandigheid
en afhankelijkheid. Die zij toch dankbaar aanvaarde. Zo kon zij het leven loslaten.

Het scholingsplan 2019
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Achter al mijn woorden
ben ik
zo sprakeloos
En achter al mijn grootheid
zo klein , zo
bijna broos
Achter al mijn maskers
verschuilt zich
mijn gezicht
En achter al mijn duister
-vermoed ik toch het licht
onbekend

Stichting Vrienden
van het Hospice

Door Evelien van Duin
Eind vorig jaar hebben wij ons beraad
over ons scholingsplan. Naar aanleiding van de herziene missie en visie
hebben wij de inhoud van het nieuwe scholingsplan vormgegeven. Ook
vanuit de vrijwilligersraad kwamen
er aanbevelingen. Zo signaleerde de
Raad dat het animo voor de scholingen in de afgelopen jaren wel wat
is veranderd. Niet iedere vrijwilliger
participeert in de scholingen die we
als hospice organiseren en ook het
bewustzijn voor de eigen fysieke belasting heeft niet voor iedereen dezelfde waarde. Daarom leggen we de
lat in 2019 weer ietsje hoger.
We verwachten van iedereen dat
zij één keer in het jaar een training
verplaatsingstechnieken en verzorgingsadviezen volgen. Dat houdt in
dat je met een ergocoach, coördinator en collega vrijwilligers op elkaar
oefent in een praktijklokaal. Bijvoorbeeld om iemand veilig uit bed te
halen en daarbij rekening te houden
met het feit dat je dat, ook voor je
eigen lijf, op een goede manier doet.
Dan alleen kan het voor de gast én
voor jezelf een verantwoorde handeling worden.

Ook vinden we het belangrijk dat een
vrijwilliger minimaal één keer per jaar
een algemeen thema ter bijscholing
bijwoont, om extra verdieping te krijgen in het werk. De thema’s voor de
bijscholing worden door de vrijwilligers zelf aangedragen en raken soms
aan iets wat in het hospice is gebeurd
of betreffen een onderwerp met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling.
Voor de verpleegkundigen geldt daarnaast een aantal verplichte scholingen,
zoals de bedrijfshulpverlening. Ook
ontvangen de verpleegkundigen jaarlijks een persoonlijk scholingsbudget
waarbij ze zelfstandig aan beroepsontwikkeling in het kader van de BIG- registratie kunnen voldoen.
Iedereen heeft het nieuwe scholingsplan, met daarbij het schema van de
nascholingen, inmiddels ontvangen.
Zo kan eenieder bekijken welke training en datum het best past. Op deze
wijze geven we richting aan hetgeen
we als organisatie belangrijk vinden:
kwaliteit van zorg aan onze gasten met
gekwalificeerde medewerkers en goed
opgeleide vrijwilligers én zorg voor
bewustzijn en persoonlijke groei en
ontwikkeling bij onze vrijwilligers en
medewerkers!

De Stichting Vrienden van het Hospice
Duin- en Bollenstreek behartigt de belangen van de gasten. De gelden die door
donatie of schenking verkregen zijn, worden aangewend om extra zorg voor de
gasten te realiseren. Ook is het onze taak
om een ‘dank je wel’ voor alle vrijwilligers,
die zich enorm inzetten voor de gasten,
te verzorgen. Omdat het belangrijk is dat
één bestuurslid ook werkzaam is in de
zorg om zo vanuit het huis informatie aan
te leveren, is nu Noor Mulders toegetreden tot het bestuur. Zij is per 01-01-2019
het huidige bestuur komen versterken.

Noor Mulders
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Jaarverslag 2018
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Afgelopen jaar hebben wij in het kader van
de AVG toestemming gevraagd voor het
verwerken van persoonsgegevens in verband met het per post verzenden van het
jaarverslag. Een mooi moment om, vanuit
milieuvriendelijk oogpunt, te inventariseren
of er heden ten dage nog behoefte bestaat
aan een papieren versie van het jaarverslag.
Van de 200 adressen die wij aanschreven,
hebben vijf personen of organisaties een
reactie gegeven. Daarom zullen wij vanaf
dit jaar het jaarverslag alleen in een digitale
versie publiceren op onze website. Ook onze
Vrienden worden van harte uitgenodigd het
jaarverslag via de website te lezen.

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, Diana Brussee,
Evelien van Duin, Lisette van der Lans,
Willy Zuijderduijn
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: Dirk van Egmond, Liane Heuzen,
Noor Mulders, Familie Pieterse, Mevrouw Waasdorp, Yvonne Uljee.

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

