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Voorwoord
Op het moment dat deze nieuwsbrief
bij u op de mat valt, zijn we al weer
een aantal maanden op weg in 2020.
Bijzonder om maar weer eens te bemerken dat zogenaamde
trends zich
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eigenlijk niet laten vastleggen. Daar
waar we in 2018 veel en vooral korte
opnames hebben gehad, kenmerkte
2019 zich door een daling in het aantal opnames en waren er gasten die
juist lang bij ons zijn gebleven plus
een aantal gasten die weer naar huis
zijn gegaan of verhuisd zijn naar een
woonzorgcentrum.
Dat doet wat met ons als organisatie
en niet in de laatste plaats met de
gasten zelf. Het is nogal wat om weer
toekomstperspectief te krijgen als
je eerst een boodschap van een te
verwachten afscheid van het leven
hebt gekregen! Dat vraagt een
gedegen begeleiding van de gasten
en diens naasten. De overplaatsing
naar een andere instelling kan
erg lang op zich laten wachten en
dat is spijtig want het bieden van
dagbesteding of iets dergelijks is
niet vanzelfsprekend in de palliatieve zorg. Ons huis is eigenlijk niet
toegerust op langdurige zorg.
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Door de langere verblijfsduur van
sommige gasten werden we ook
geconfronteerd met het feit dat we
niet iedereen een plaats konden
aanbieden. Het is moeilijk om dit
aan mensen, die onze hulp hard nodig hebben, uit te leggen. Daarom is
het belangrijk om als er een patiënt
wordt aangemeld goed te blijven
screenen of het hospice de juiste
plek is. In een landschap waarbij de
druk op de verpleeg- en zorgcentra
onverminderd hoog is, blijft dit wellicht de grootste uitdaging. Want ook
voor de medewerkers en vrijwilligers
is het belangrijk dat het hospice ook
een hospice blijft; een warm huis
voor mensen in de laatste levensfase.
En dan blijven wij toch uitgaan van
de levensverwachting van maximaal
drie maanden ondanks dat de zogenaamde terminaalverklaring eind
2019 is afgeschaft.
De zorgzwaarte is vaak intens, we
zagen dat ook in het afgelopen jaar
weer terug. Op piekmomenten hebben we extra zorg ingezet om onze
medewerkers en vrijwilligers te behoeden voor overbelasting. We doen
dat ook om de kwaliteit van de zorg
te kunnen waarborgen. Uit het te-

vredenheidsonderzoek bleek dat de
tevredenheid onder de gasten en
naasten ook in 2019 gelukkig weer
hoog is te noemen en dat is waar we
het met zijn allen voor doen! In het
eerste kwartaal van 2020 konden we
voldoen aan de vraag zonder wachtlijstproblematiek.
We hebben zo rond de zomer van
2019 meer druk op het vrijwilligersrooster ervaren. Het maakt ons bewust van de noodzaak om actiever en
ook wat meer marktgericht te gaan
werven. De publiciteit die we hebben
gezocht, heeft gewerkt. Gelukkig zijn
er weer diverse nieuwe vrijwilligers
ingestroomd en wordt er volop ingewerkt en geschoold! In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Wij zijn
dankbaar dat zoveel mensen, soms al
vanaf het begin, zich inzetten om iets
voor een ander te betekenen. Hetzij
op vrijwillige basis of professioneel.
Dat teamgevoel, het met elkaar zorgen voor onze gast en naasten is in
de afgelopen jaren niet veranderd.
We doen het nog steeds met hart en
ziel!
Evelien van Duin
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Het hospice en de Corona crisis
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Door Evelien van Duin

Begin maart werden we geconfronteerd met de maatregelen die
de bevolking zijn opgelegd om de
verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan.
Het is een heftige tijd voor iedereen;
scholen gingen dicht, er werd gehamsterd, we moesten zo veel mogelijk binnen blijven. Het vraagt iets
van ons, en dat is, voor alle mensen
die in dit welvarende en ontwikkelde
land zijn opgegroeid, best moeilijk.
Zo’n crisis als er nu heerst, dat hebben de meesten van ons nog nooit
meegemaakt. Voor de ouderen heeft
het zo mogelijk nog meer impact.
Omdat deze doelgroep kwetsbaar is
voor ziekte en deze ziekte ook voor
hen fataal kan worden, is voor hen
het naleven van de maatregelen nog
meer van belang maar ook meer voelbaar. Het bezoek aan ouderen werd
aan banden gelegd en dit maakte dat
ook onze gasten in het hospice daarmee te maken kregen.

Er blijft weinig over
Dat wat we altijd zo hoog in het vaandel hebben staan: warme en liefdevolle zorg, samen zijn met al je naasten en vrienden, ruimte voor afscheid

Opnamegegevens
vierde 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

en laatste wensen, complementaire
zorg en beeldende begeleiding, geestelijke zorg…er blijft weinig meer
van over. Ook onze bezoekregeling
werd aangepast. Gelukkig is er in de
terminale zorg nog wel enige ruimte,
maar toch ook merkbaar beperkt in
het geval van een stabiele situatie.
Het is nodig, ook om onze zorgverleners niet onnodig bloot te stellen
aan mogelijke Coronadragers. Onze
zorgverleners moeten op de been
blijven! Op het moment dat iemands
sterven naderbij komt, is er zeker gelegenheid om goed afscheid te kunnen nemen voor alle naasten. Het
afscheid van een overleden dierbare
verloopt sinds de crisis ook anders.
De uitgeleide in het hospice werd
aangepast om zo goed mogelijk de
benodigde afstand tot elkaar te kunnen bewaren. En ook de uitvaatzorg
is veranderd, daar waar anders alles
was gericht op persoonlijke wensen
is nu alles gericht op het conformeren aan regelgeving. Noodzakelijk
maar ongelooflijk verdrietig…

Minder vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers nam na de
aankondiging van de maatregelen
drastisch af, omwille van zichzelf of
omdat ze een kwetsbare partner of
mantelzorgtaken hebben. We heb-
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ben alle vrijwilligers persoonlijk
gesproken. En dan merk je dat hoe
stringenter de maatregelen zijn, des
te groter wordt de vrees dat het onszelf zal treffen. We zijn dankbaar voor
de eerlijkheid en kwetsbare oprechtheid die vrijwilligers laten zien bij de
keuze die ze maken. Deze periode is
heftig en intensief. Onze coördinatoren zijn sindsdien waar nodig ook
inzetbaar op de zorgtaken.

Dank aan iedereen
We merken echter ook dat deze
periode uitdagend en inspirerend
kan
zijn.
We
ondervinden
maatschappelijke
betrokkenheid
en initiatieven door particulieren
en partijen die de zorg een warm
hart toedragen. Soms moet je
een creatieve oplossing voor iets
bedenken. Om die reden geeft het
werken in deze tijd ook energie! Wij
hopen gezond van lijf en leden te
blijven om de zorgcontinuïteit niet
in gevaar te brengen. We hopen met
elkaar het beste ervan en blijven
goed voor elkaar zorgen.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die
ons ter wille is in deze tijd.

Jouw naam heeft

klank en toon gezet

van hoe de jouwen verder gaan
onbekend
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Een bijzonder afscheid

Afscheid

Door Willy Zuijderduijn

Door Willy Zuijderduijn

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst in
de Engel in Lisse is een andere “engel”
van Sassenheim in het zonnetje gezet. Niet dat zij dit wilde, maar soms
gebeurt er iets waar je even geen
stem in hebt. Anja Vonk, vrijwilligster
in het hospice vanaf 2006 vierde haar
afscheid tijdens die bijeenkomst. Het
hospice houdt een maximum leeftijd
aan van 75 jaar voor het werken als
vrijwilliger.

Besluiten om naar het hospice te gaan
is een grote stap omdat je er vanuit
gaat dat het je laatste stap is en je het
leven snel los moet gaan laten.
Soms gaat het anders. In een enkel geval kan een gast (tijdelijk) weer naar
het eigen huis terug gaan. Soms ook
om dan toch thuis te overlijden. Dat is
heel mooi.
Soms ook blijft een gast langer dan
verwacht bij ons. Dan is er nog een
mooie periode gegeven om afscheid
te kunnen nemen van dierbaren. Maar
ook ontstaat er een andere band met
de medewerkers van het hospice. Er is
meer tijd om elkaar te leren kennen,
de naasten te leren kennen. Te delen in
alle emoties.
Wij namen na een half jaar afscheid van
Corrie.
Het gedicht, de herinnering, verteld bij
de uitgeleide zegt alles.

Dat geldt ook voor Anja. Al wilde zij dat
eigenlijk niet; zij had er geen stem in.
Ik vroeg Anja waarom zij in het hospice
was gaan werken. Anja vertelde dat
het haar werk is geweest om mensen
te verzorgen. Na haar baan in de zorg
vond zij dit een mooie plek.
Zij volgde eerst de cursus en is daarna
aan het werk gegaan. Iedere woensdagmorgen en soms een extra dienst
om 7.00 uur. De dienst waar ze zich het
beste in thuis voelde. Zoals zij het zelf
zegt: “Het was helemaal mijn ding.”
Werken met zo’n veelzijdig palet aan
collega’s, verpleegkundigen en vrijwilligers leverde geen problemen op al
zegt ze het werken met een vast matje het beste te vinden. “Je kent elkaar
en weet wat je aan elkaar hebt.” Niet
alleen in het hospice, ook in andere
instellingen was (en is) Anja zeer actief
als vrijwilliger. Ik noem bijvoorbeeld
de voedselbank, de Zonnebloem en de
Schutse.

HOSPICE
DUIN- EN BOLLENSTREEK

Anja Vonk

Kortom, de gemeente Teylingen overrompelde haar met de Zilveren Barensteel. Deze zilveren opsteker - in de
vorm van de Barensteel uit het wapen
van Teylingen – wordt toegekend aan
mensen die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor Teylingen,
door persoonlijk initiatief een positief
effect hebben gehad op de leefomgeving of een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke
ontwikkeling. Zo ook aan Anja, voor
wie dit als een grote verrassing kwam.
Ze wist ook niet wat ze zag toen haar
hele gezin binnen kwam.
Ik vroeg haar hoe het nu voelt, zo zonder het hospice. Anja: “Ik blijf het missen. Als er voor mij bekende mensen
waren opgenomen had ik er wel moeite mee, maar ik gunde die mensen de
rust.” Een héél klein beetje rust heeft
Anja nu zelf ook, maar, zegt zij: “Stilzitten is niet mijn ding.”
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Afscheid
We groeten je
Nu je je laatste verblijf verlaat
Nu je lichaam van hier gaat
We groeten je
We herinneren ons je vriendelijkheid
en je humor
We herinneren ons
Je zorg om je allerliefsten
We groeten je
We wensen je vrede
waarheen je ook gaat
We nemen onze taken weer op
Maar soms zullen we
even stilstaan bij wat je deur was
En zeggen: weet je nog…
We danken je voor wie je was.
onbekend
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Vernieuwing en verbouwing!
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Door Evelien van Duin
Dit jaar wordt een jaar van diverse vernieuwingen. En dat is ook nodig na twaalf
jaar intensief gebruik. De kantoren van de verpleegkundigen en coördinatoren
zijn opnieuw ingericht met prachtig kantoormeubilair. De vloerbedekking zal in de
komende maanden aan de beurt zijn. Maar ook het tuinmeubilair is aan vervanging
toe. We hebben meerdere prachtige giften ontvangen van tevreden nabestaanden
die we daarvoor zullen inzetten. Een mooie en blijvende herinnering!

Thema avond infectieziekten en hygiëne
Door Carine Atzei
Op donderdag 6 februari werd in de
grote zaal van zorgcentrum Bernardus
voor de vrijwilligers van ons hospice
een instructie avond gegeven over
hoe wij moeten omgaan met gasten
die virussen of besmettelijke bacteriën
bij zich dragen. Deze presentatie
werd gegeven door Liesbeth Boeijen,
deskundige
infectiepreventie,
die zich zowel bij de thuiszorg als
in ziekenhuizen bezighoudt met
voorlichting en controle op dit gebied.
Op het moment van de presentatie was
het onderwerp zeer actueel vanwege
alle aanwakkerende berichten rond het
coronavirus. De belangrijkste regel is de
handhygiëne: 80% van de overdracht
van bacteriën gebeurt door de handen.
Het is dus zaak iedere keer als je de
kamer van een gast verlaat de handen te
wassen of met de desinfecterende spray
te reinigen. Ze liet enkelen van ons de
proef doen de handen schoon te maken
met desinfecterend middel om daarna
in een speciale lichtbak aan te tonen
hoe makkelijk het is stukjes over te
slaan. Hier bleek ook dat het dragen van
ringen uit den boze is, want het is haast

onmogelijk alle bacteriën hieronder
te verwijderen. Dus: geen ringen en
horloges tijdens de zorg!

Handen wassen
Na het contact met de gasten, zeker bij
het wassen en helpen bij toiletgang,
moeten wij iedere keer zorgvuldig de
handen wassen. Bij de toiletgang moeten
wij bovendien altijd handschoenen
gebruiken. Dit is voor het grootste deel
van de bacteriën en virussen voldoende
om besmetting te voorkomen. Alleen
bij het zeer besmettelijke norovirus
en een resistente bacterie als MRSA
of BRMO is ook het dragen van een
mondkapje en beschermende kleding
noodzakelijk. Het norovirus wordt door
de lucht verspreid en blijft lang actief en
de resistente bacteriën zijn moeilijker
te genezen, daar moeten speciale
antibiotica voor worden ingezet. Bij
sociaal contact zoals het samen eten aan
tafel of de gasten eten en drinken op de
kamer brengen, is het niet noodzakelijk
om iedere keer na het aanraken van
de gast de handen te wassen. Ook
het schoonmaken van de kamers
die vrijkomen moet heel zorgvuldig
gebeuren, waarbij alle knoppen van
telefoons en afstandsbedieningen en

onderkanten van het bed of de stoelen
niet mogen worden vergeten. Bij het
dragen van handschoenen is het zaak
om deze op de juiste manier uit te
trekken: als met de schone hand de
andere handschoen wordt uitgetrokken
is deze weer vies en heeft het dragen
ervan geen zin. De meesten van ons
wisten in grote lijnen wel wat we
moeten doen, maar het was heel nuttig
om hier toch weer extra aandacht aan te
besteden.
De voetstappen die ik achter laat
zijn bezit van de grond.

Mijn leven is van het verleden.

Mijn woord is in de monden van
anderen.

Ik ben niet.
Ik was.

Zo is het met alle dingen
Jan Arends
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Aanbevolen films en literatuur
Voor u gezien: Amour
Door Willy Zuijderduijn
Met Amour maakte regisseur Michael Haneke misschien wel zijn
eenvoudigste film (2012) tot
nu toe. Juist door die eenvoud
komt het verhaal erg binnen.
De hoofdrollen woorden gespeeld
door acteurs op leeftijd: Jean-Louis
Trintignant en Emmanuelle Riva.

gens, tijdens het ontbijt, gebeurt het
opnieuw, en reageert ze een tijdlang
niet op Georges.

Confrontatie
Anne blijkt de eerste van twee hersenbloedingen te hebben gehad en
dit confronteert hen als een donderslag bij heldere hemel met hun leeftijd en broze gezondheid. Bij Anne

Afhankelijkheid
Amour is een indringend portret van
een echtpaar dat op hoge leeftijd
onafwendbaar in aanraking komt
met afhankelijk worden, inleveren
en de dood. Voor wie de wereld
steeds kleiner wordt, tot deze uiteindelijk gereduceerd is tot een paar
vierkante meters in een slaapkamer.
Anne is een gepensioneerd pianodocent en woont met haar echtgenoot
Georges in een ruim en ouderwets
appartement in Parijs, waar de piano
nog steeds als pronkstuk staat opgesteld. Gespeeld wordt er niet vaak
meer op, dat kan Anne niet meer, de
weinige muziek die er in het appartement te horen is, komt uit de cdspeler. Ze lijken na een lang leven

samen nog steeds veel van elkaar te
houden en behandelen elkaar zoals
het een oud echtpaar betaamt. Zo
af en toe komen ze hun huis nog uit,
bijvoorbeeld om naar een concert te
gaan van een oud-leerling. ‘s
Nachts, na zo’n concert, gebeurt er voor het eerst iets
dat op naderend onheil wijst.
Georges wordt midden in de
nacht wakker en merkt dat
Anne niet naast hem ligt. In
plaats daarvan zit ze op een
stoel kaarsrecht voor zich uit
te kijken. Kort daarop, ’s mor-

gaat het van kwaad tot erger en zo
wordt Georges steeds meer in de
rol van mantelzorger geduwd. Zeker
wanneer ze ook nog eens half verlamd raakt en af en toe tekenen van
vergeetachtigheid vertoont. In een
helder moment laat Anne Georges
beloven dat hij haar nooit naar een
verpleeghuis zal brengen. Nu Anne’s
leven langzaam wegebt, komt alles aan op de liefde die er al die tijd
tussen hen was. Houdt liefde ooit
een keer op? Wat gebeurt er aan het
einde van de lijn? Van de buitenwereld moet Georges steeds minder
hebben. Zelfs hun dochter is voor
hen steeds meer een binnendringer,
iemand die de rust verstoort. Georges lijkt elke dag te nemen zoals die
komt. Hij toont vrij weinig emoties,
maar blijft tegenover Anne vrijwel altijd meelevend en helpend – op één
keer na, of juist toch?
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Giften
en donaties
Giften en donaties

Naast de vaste donaties, hebben de Stichting Hospice en
de Stichting Vrienden van het
Hospice over het 4e kwartaal
2019 en 1e kwartaal 2020 in totaal € 7561,20 aan giften 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.

Bloemen kado

De firma Powerplastics uit Noordwijkerhout verraste het hos pice met
prachtige bloemen
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Vrijwilliger in beeld
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Door Willy Zuijderduijn
Zonder vrijwilligers kan het hospice
niet bestaan. Daarom brengen we in
iedere nieuwsbrief graag een vrijwilliger onder de aandacht.
Adri Batenburg is vrijwilliger in de
zorg omdat “de zorg haar dierbaar
is”. Een gesprek over haar ervaringen
in het hospice.

Adri, wat heb jij voor werk
gedaan voor je bij het hospice
kwam?
“Ik werkte bij de (wat toen nog zo
heette) van der Berg Stichting, waar
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werd geboden. Ik
heb daar ook als avond- en nachthoofd gewerkt. Dat heb ik zeventien
jaar gedaan. Daarna ben ik er op de
polikliniek gaan werken, fulltime. Dat
bracht met zich mee dat ik toen regelmatige diensten had, geen zaterdagen en zondagen meer. Dat was
wel heel prettig.”

Waarom en wanneer heb je je
gemeld bij het hospice?
“Ik was aan mijn pensioen toe en
kwam dagelijks langs het hospice.
Ik dacht, als ik stop dan wil ik daar
naar toe. Dat was in 2009. Er was een
wachtlijst nota bene; ik moest wachten tot ik de cursus kon doen in 2010.
In het begin heb ik alle diensten gedaan, om te ervaren hoe dat was.
Tot er een vaste dienst vrijkwam op
de dinsdagochtend. Die dienst doe

ik nu negen jaar samen met Elly en
Dirk. Het is prettig om vaste collega’s
te hebben; je weet wat je aan elkaar
hebt.”

Hoe verschilt de zorg in het
hospice met wat jij gewend was?
“De laatste jaren dat ik als avondnachthoofd werkte, werkte ik niet
meer aan het bed. En het is ook andere zorg. Dus aan het bed, zoals hier,
was voor mij al langer geleden. Daar
moest ik dus weer even aan wennen.
Ook uiteraard omdat we hier totaal
heel andere zorg verlenen. Maar het
is wel echt mijn ding.”

Zie je veranderingen, ten opzichte van toen je begon en nu?”
“Ja zeker. We begonnen net, dus iedereen moest zijn weg nog vinden.
Voor mij is het heel makkelijk om hier
te werken. Tenzij het bijvoorbeeld
oud collega’s zijn die hier worden opgenomen. Dat voelt anders, maar ik
kan het wel van me afzetten. Wel leuk
is dat bekenden dan graag ook even
over vroeger praten. Dat kan! Punt is
wel dat je ook goed op je zelf moet
letten.”

Hoe is het om met een andere
groep collega’s te werken, vrijwilligers, verpleegkundigen?
“Met mijn vaste collega’s vind ik het
heel prettig. Het contact met de
verpleegkundigen vind ik wel beter
geworden ten opzichte van de begintijd. Toen was het nog zo wennen
voor iedereen. Een goed contact is
heel belangrijk. Met de coördinatoren heb ik minder contact, dat heeft
geen reden, dat gaat zo.”

Was het wat je ervan verwachtte, het werken in een hospice met
terminale gasten?
“Ik heb daar niet veel problemen van
ondervonden. Mijn verleden heeft
mij wel geholpen om het een plaatsje
te geven. Voorheen als avond- nachthoofd moest ik ook met agressie kunnen omgaan. En dat kon heel heftig
zijn. Dat kom ik hier niet tegen. Er
was eens iemand vanuit de Van der
Berg hier opgenomen. Deze man was
meteen heel enthousiast toen hij mij
zag. Bij zijn uitgeleide heb ik een

mooi toepasselijk gedicht voor hem
gebruikt omdat ik hem beter kende.”

Hoeveel diensten doe jij? En
werk je altijd ‘s morgens?
“Ik doe nu één dienst per week en altijd om 7.00 uur. Ik vind dat de fijnste
dienst, heel erg zorggerelateerd. Dat
ligt me goed. En er zijn collega’s die
dat niet hebben. Ook dat kan.
Soms, als collega’s niet uit de zorg
komen, zie ik dan toch dat zij het
snel oppakken. Ik neem ze mee in
de praktijk. Het is fijn om die zorg te
kunnen geven. Het contact dat er kan
zijn. En als iemand dat niet op prijs
stelt, moet je daar goed op in kunnen
spelen.”

Maak je dingen mee waar je je
over verwondert?
“Wat ik merk is dat er toch best vaak
verstoorde familierelaties zijn. Dat
is jammer, zeker in deze fase van iemands leven. Maar heel veel gasten
en familieleden zijn heel blij met wat
wij hier bieden, zijn heel dankbaar.
Daar doe je het voor en dat geeft mij
ook een goed gevoel. Tot mijn 75e
hoop ik dit te kunnen blijven doen!”
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Nieuwe inwerkprocedure zorgvrijwilligers
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Door Diana Brussee

Als coördinator is Yvonne Uljee onder andere verantwoordelijk voor
het aannemen en opleiden van
nieuwe vrijwilligers. Diana Brussee
ging met haar in gesprek over de
ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.
“Tot 2018 was het eigenlijk nooit nodig om actief vrijwilligers te werven
en was er zelfs sprake van een wachtlijst”, vertelt Yvonne Uljee. “De laatste
jaren merken we een duidelijke terugloop in het aantal aanmeldingen
voor vrijwilligerswerk. Dit heeft tot
gevolg gehad dat we enerzijds actiever zijn gaan werven. En anderzijds hebben we ook de instroom van
nieuwe vrijwilligers aangepast.”
Tot 2019 werd er 1 keer per jaar
een scholing georganiseerd voor de
nieuwe vrijwilligers die zich in het
lopende jaar hadden aangemeld. De
aanmeldingen van een heel jaar werden bewaard en voorafgaand aan de
cursus werden de potentiele vrijwilligers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De geschikte kandidaten vormden een cursusgroep die
eerst de 2-daagse basistraining volgde. Na deze 2-daagse cursus maakten
de vrijwilligers voor het eerst kennis
met het hospice. En soms bleek dan
dat de werkzaamheden niet waren
wat men ervan verwacht had en
haakten vrijwilligers af.

Selectiegesprek
Yvonne: “Eén en ander heeft er toe
geleid dat we met ingang van september 2019 nieuwe vrijwilligers direct laten instromen. Na het eerste
contact met de potentiele vrijwilliger
wordt een kennismakings- of ook wel
selectiegesprek gehouden. Tijdens
dit gesprek worden de wederzijdse
verwachtingen besproken. Bij het
kennismakingsgesprek is ook één van
de inwerkvrijwilligers aanwezig. De
inwerkvrijwilliger kan als geen ander
vertellen over de werkzaamheden, de
fysieke en psychische belasting die
het werk met zich meebrengt.” Blijkt
een potentiele vrijwilliger geschikt,
dan wordt hij of zij in de gelegen-

Yvonne Uljee

heid gesteld om een dienst mee te
lopen om een indruk te krijgen van
de werkzaamheden en de sfeer in het
hospice. Bij tevredenheid van beide
kanten wordt daarna gestart met de
inwerkperiode. Tijdens de inwerkperiode worden alle vijf soorten diensten één keer meegelopen. De potentiele vrijwilliger krijgt een inwerkmap
met daarin het vrijwilligersbeleid, de
dagindeling werkzaamheden, gedragsregels, de Checklist Inwerken
en een formulier evaluatie diensten.
Het inwerken gebeurd door één van
de inwerkvrijwilligers.

Inwerkvrijwilligers
“Na afloop van de vijf inwerkdiensten
vindt een evaluatiegesprek plaats
waarbij de inwerkvrijwilliger en de
coördinator aanwezig zijn. Als beide
kanten er positief tegenover staan,
begint de vrijwilliger met het draaien
van diensten om steeds meer ervaring op te gaan doen”, legt Yvonne
uit. “De vrijwilliger start met de ELearning training van de VPTZ en als
deze is afgerond, ondertekent hij of
zij het vrijwilligerscontract. De inwerkvrijwilliger die de intake gedaan
heeft, blijft het eerste jaar als ’mentor’ fungeren en houdt actief contact
met de vrijwilliger. En in plaats van bij
aanvang, zal de vrijwilliger later gedurende het eerste jaar de 2-daagse

introductiecursus volgen die door de
coördinatoren gegeven wordt. Sinds
2019 is, om de nieuwe werkwijze te
ondersteunen, een aantal enthousiaste vrijwilligers met veel ervaring bij
elkaar gebracht. Zij vormen de groep
inwerkvrijwilligers. Zij zorgen ervoor
dat de nieuwe vrijwilligers goed worden ingewerkt, geven tips en tops,
besteden aandacht aan hun ervaringen en houden de behoefte aan
ondersteuning goed in de gaten. We
denken met deze aanpak goed in de
behoeften van de zorgvrijwilligers te
kunnen voorzien èn ervoor te kunnen
zorgen dat we goed ingewerkte en
voorbereidde mensen in ons hospice
mogen verwelkomen!”

Jaarverslag
Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan het jaarverslag
2019. Vanaf half mei kunt u het
vinden op onze website
hospiceduinenbollenstreek.nl.
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Ook de laatste periode van uw leven vraagt om de juiste zorg
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Overheidscampagne palliatieve zorg
Door Evelien van Duin
“Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik”. Dit is het motto van een voorlichtingscampagne die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde medio juni
2019. Met deze campagne wil het Ministerie meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden van
palliatieve zorg. Uitbehandeld zijn, betekent nog niet het einde van het leven. Dat is een thema
wat ook binnen de hospicezorg dagelijks actueel is. Hospice Duin- en Bollenstreek heeft ook haar
steentje bij kunnen dragen aan deze campagne vanuit haar rol binnen de Associatie voor Hospicezorg Nederland.

Wij staan open voor vragen
Wij proberen open te staan voor alle vragen die op het terrein van de palliatief terminale zorg
ontstaan. Dat is ook de reden waarom het delen van kennis bij ons hoog op de agenda staat. Wij
ervaren dat nog veel mensen niet goed weten wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen en
dat het nadenken en spreken over het levenseinde betekenisvol kan zijn. Wilt u de informatie van
het ministerie ook bekijken? Ga dan naar de website www.overpalliatievezorg.nl. Ook via onze
website kunt u de link bereiken.

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.
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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: Adri Batenburg, Yvonne Uljee,
Anja Vonk.

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

