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Zingen om troost te bieden
Sinds kort zijn de Bedside Singers actief in het hospice. Ingrid, Karin, Marieke en Ria zingen rondom het bed of
de stoel van de gasten een aantal liedjes. A capella, dus zonder muzikale begeleiding. Naasten, vrijwilligers en
verpleegkundigen kunnen aansluiten om mee te luisteren als de gast dat prettig vindt.
De eerste keer dat de Bedside Singers kwamen optreden
was er op kamer 3 speciaal voor het optreden een goede
vriend van onze gast gekomen om mee te genieten. Aan
de andere kant van het bed zat een vrijwilliger. ‘Ga maar
iets naar voren zitten, dan kan ik jullie goed zien’, zei
mevrouw. De vier singers waren rustig binnengekomen
en hadden hun klapstoeltjes rond het voeteneinde van
het bed geschikt. Zonder woorden maakten ze contact
met de gast. Ingrid Windmeijer stelt de leden van het koor
kort voor en vertelt dat de gast zelf kan bepalen hoe lang
er gezongen wordt. En stelt de gast meteen gerust: ‘Ik
nodig u uit om te ontspannen en toe te laten wat er komt.
Emoties zijn welkom. We verwachten geen applaus want
we zien het zingen niet als voorstelling maar als manier
om te ontspannen. Het mooiste compliment dat u ons
kunt geven, is in slaap te vallen.’

Ria, Ingrid, Mariette en Karin (v.l.n.r.); het mooiste compliment wat
wij kunnen krijgen is als een gast in slaap valt

Dan start het optreden. Karin, Marieke, Ria en Ingrid
zingen zacht, liefdevol en aandachtig. De muziek raakt
de gast. Haar ademhaling wordt langzamer en dieper.
Het is indrukwekkend hoe de eenvoud van de liedjes,
de herhaling, de bezieling, het zachte en het zuivere
zingen de ruimte vullen. De gast heeft af en toe oogcontact
met de goede vriend en de vrijwilliger. Het is een heel
mooi samenzijn. De gast geeft na drie liedjes aan dat
het genoeg is. En bedankt de Bedside Singers voor de
bijzondere ervaring. ‘Dit is een mooie herinnering’, zegt
de goede vriend dankbaar. ‘Muziek brengt rust, verlicht
pijn en geeft een geborgen gevoel’, vertelt Ingrid na afloop
in de woonkeuken. ‘We kiezen onze liedjes zorgvuldig
uit. Het zijn driestemmige wiegeliedjes in een koor van
vier. We zingen het a capella en heel zacht. Dan is het
extra moeilijk om zuiver te zingen.’ Ingrid vervolgt: ‘Het
maakt ons blij om via het zingen persoonlijk contact te
maken met de gasten. We merken dat we daarmee echt
ondersteuning bieden en vinden het ontroerend om te
zien hoe mensen worden geraakt. Dat geeft ons veel
voldoening.’
De liedjes van de Bedside Singers komen uit allerlei
landen en tradities en spreken een universeel gevoel
van geborgenheid aan, zoals bij een wiegeliedje. Het zijn
bijvoorbeeld Joodse en Afrikaanse liedjes, mantra’s uit
India, volksliedjes, liedjes uit spirituele tradities. Allemaal
onbekend, het een wat uitbundiger dan het ander. De
liedjes hebben een eenvoudige melodie en driestemmige
harmonie en door de herhaling in het lied komt de gast
tot rust.

Ria: ‘Samen brengen we een mooi a capella lied om
mensen een gevoel van geborgenheid te geven’. Het is wel
eens spannend om iemand in de laatste fase toe te zingen.
Mensen zijn kwetsbaar, kunnen niet veel prikkels meer
verdragen. Bedside Singer Karin, al jarenlang een bekend
gezicht in ons hospice: ‘We doen dit juist om de mensen
te troosten, zodat ze hun emoties een plek kunnen geven.’
Mariette vult aan: ‘Als mensen het te intens vinden als
we dichtbij zitten, kunnen we ook vanuit de deuropening
zingen of achter de kast blijven’.
De Bedside Singers komen ongeveer eens per maand
naar het hospice. Ze bellen van tevoren om te vragen wie
er zijn en of er bij de gasten behoefte is om te worden
toegezongen. De coördinatoren hebben een demonstratie
gekregen zodat ze goed kunnen uitleggen aan de gasten
wat het inhoudt. In Wassenaar worden de optredens van
de Bedside Singers zeer gewaardeerd. Het is een mooie
aanvulling op onze hospice zorg en de zorg voor naasten.
Bij het eerste optreden van de Bedside Singers was
ook vrijwilligster Monica aanwezig. Zij zingt in een
koor. Het zachte, liefdevolle zingen met aandacht en de
ontspanning en bezinning die ze bij de gast zag ontstaan,
raakten haar. Ze heeft zich meteen aangemeld bij het
Bedside Singers koor.

Voor meer informatie over de Bedside Singers

www.bedsidesingers.nl

Woord van de voorzitter

Jaarverslag 2021

‘Niets blijft hetzelfde’, zo wordt wel gezegd. In enige mate
geldt dat natuurlijk ook voor ons hospice. Maar wat altijd
blijft is de niet aflatende grote zorg van huisartsen en
verpleegkundigen, het goede werk van onze coördinatoren
en de warme gastvrijheid voor gasten en hun naasten van
onze ruim honderd vrijwilligers. Aan de dankbare reacties van
gasten en hun naasten merken we dat we op het goede spoor
zitten. Als bestuur houden wij dat nauwlettend in de gaten en
sturen bij als dat nodig is. Dat is óók iets dat hetzelfde blijft.
De personele samenstelling was dit eerste halfjaar van 2022
wèl aan verandering onderhevig. Vrijwilligers gingen en
nieuwe vrijwilligers kwamen. Ook mochten wij als bestuur
René Zoetemelk verwelkomen: hij volgt Meindert Stolk als
bestuurslid op. Onze palliatief consulent van het eerste uur,
Jacques Hoornweg, heeft per 1 mei zijn indrukwekkende werk
bij ons beëindigd. Ook aan het belangrijke werk van onze
geestelijk verzorger, Mary An Bezemer, kwam per 1 juni een
einde.

Het bestuur heeft besloten om het jaarverslag voortaan alleen
digitaal te publiceren. Naast een besparing van kosten is dit ook
milieuvriendelijker. Wie het gehele jaarverslag wil lezen, kan dat
doen op de site van ons hospice: www.hospicewassenaar.nl.
Op de openingspagina treft u een link naar het jaarverslag
aan. In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van het
verslag weer.

Wij mochten ons dit afgelopen
half jaar ook weer verheugen in
de constante financiële steun
van de Stichting Vrienden van het
Hospice. Sinds corona waren ook
incidentele acties weer mogelijk:
de firma Lagerberg zette in het
kader van hun 50-jarig jubileum
ons hospice in het zonnetje en de Lions Wassenaar de Pauw
organiseerden een geweldige Lentefair op het terrein van
Overdevest en schonken ons de gehele opbrengst. We boffen
met zulke enthousiast helpende dorpsgenoten.
Wat per definitie in voortdurende verandering blijft, is de tuin.
Die staat er dankzij de tuinvrijwilligers prachtig bij: die pracht
is een constante, door alle seizoenen heen.
Namens het bestuur dank ik allen zeer hartelijk!

Else L. van Dijk-Staats, voorzitter

Nieuw bestuurslid
Begin februari werd ik gebeld door Odette Paauwe,
bestuurslid. De vraag was of ik lid wilde worden van het
bestuur van het hospice in Wassenaar. Ik zei direct ‘ja’ omdat
ik open sta voor vrijwilligerswerk en heel veel waardering
heb voor de belangeloze inzet. Zonder vrijwilligers zou het
maatschappelijke leven niet kunnen functioneren. Zo is
ook het hospice, naast de inzet van betaalde medewerkers,
afhankelijk van de inzet van mensen met het hart op de
juiste plaats. Ik lever graag mijn bijdrage aan deze mooie
organisatie. Vanuit het bestuur mag ik deelnemen aan de
PR-commissie.
Ik ben sinds 1982 getrouwd met Wilma en heb één dochter,
Dewi. Wij wonen in Voorschoten. Geïnspireerd door Robert
Kennedy was het mijn wens politicus worden. Inmiddels ben
ik 40 jaar actief bij het CDA Voorschoten. Daarnaast vonden
veel mensen dat ik fotograaf zou moeten worden omdat ik
daar een bijzondere aanleg voor zou hebben. Ik won prijzen
met foto’s en daarnaast kreeg ik ook bijzondere vermeldingen
voor korte verhaaltjes in ‘Voorschoten schrijft’. Uiteindelijk
koos ik, met een P&O-opleiding (personeel en organisatie)
op zak, voor een carrière als personeelsmanagementadviseur
en kwam terecht bij de Politie.

Allereerst bij de Algemene Inspectie van de Rijkspolitie,
daarna bij de Dienst Luchtvaart op Schiphol en nog 14 jaar
bij de Politie Hollands Midden. Een mooie tijd! Toch besloot ik
15 jaar geleden mijn eigen onderneming te starten. Mijn bedrijf
verzorgt strategische communicatie, fotografie en tekst- en
videoproducties voor overheidsinstellingen en bedrijven. Ik
heb geluk want ook dit is weer een taak die veel voldoening
geeft. Ik kom op veel plaatsen bij organisaties en bedrijven
en mag meedenken over zowel de communicatie binnen als
buiten die organisaties.
Het is mooi dat ik van mijn
hobby’s mijn werk heb kunnen
maken. Toen ik 11 jaar geleden de
kans kreeg ook raadslid te worden
in mijn dorp, greep ik dat ook met
beide handen aan. Ik ben trots
op mijn raadslidmaatschap en
heb daarmee ook mijn politieke
droom kunnen verwezenlijken.
René Zoetemelk

Colofon Juni 2022
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Hospice Wassenaar. Verschijnt twee maal per
jaar in juni en december. Oplage 1.600
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Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl

Onze gasten
Telkens opnieuw hebben wij groot respect voor de mensen die
het moeilijke en moedige besluit nemen om hun huis letterlijk
en figuurlijk achter zich te laten en de laatste dagen, weken of
maanden van hun leven in ons huis door te brengen. In 2021
werden in Hospice Wassenaar 69 gasten opgenomen, in 2020
waren dat er 77. Dit wordt verklaard doordat de gemiddelde
verblijfsduur van onze gasten in 2021 hoger was dan in 2020.

Opnames in het hospice in 2021		 (2020)

Totaal aantal opnames
Overleden
Overgeplaatst
Man
Vrouw
Gemiddelde bezettingsgraad
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde verblijfsduur in dagen

69
68
1
23
46
83%
76
24,5

(77)
(71)
(4)
(31)
(46)
(77%)
(78)
(22)

Medische zorg
Door eigen huisarts
Overname door huisarts uit Wassenaar

38
31

(46)
(31)

Herkomst van onze gasten
Wassenaar
Voorschoten
Den Haag e.o.
Leiden e.o.
Buiten de regio

30
12
15
9
3

(25)
(12)
(18)
(17)
(5)

Financieel
Het hospice is wat betreft de inkomsten afhankelijk van
subsidies en donaties. Naast subsidie van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn, Volksgezondheid en Sport
ontvingen wij in 2021 ook subsidies van de gemeenten
Wassenaar en Voorschoten. Daarnaast ontvingen wij eigen
bijdragen van onze gasten en donaties. De uitgaven van het
hospice bestaan uit personeelskosten, kosten die gemaakt
worden voor de vrijwilligers, huisvestingskosten, algemene
kosten en afschrijvingen. In 2021 werden wij, net als het jaar
ervoor, geconfronteerd met extra kosten als gevolg van de
coronapandemie.

Financiële verantwoording

Inkomsten
Subsidie ministerie VWS
€ 225.346
Subsidie gemeente Wassenaar
€ 12.906
Subsidie gemeente Voorschoten
€ 7.000
Bijdrage zorgorganisatie ‘Florence’
€ 15.000
Eigen bijdrage gasten
€ 72.263
Andere inkomsten
€ 42.016
Rente
€6
Subtotaal
€ 374.537
			
Uitgaven
Personeelskosten
€ 178.142
Kosten vrijwilligers
€ 16.572
Kosten exploitatie
€ 85.546
Kosten huisvesting
€ 105.638
Kosten algemeen
€ 16.997
Afschrijvingen
€ 6.308
Subtotaal
€ 409.203
			
Resultaat (negatief)
€ 34.666

Afscheid geestelijk verzorger
Mary An Bezemer nam per 1 juni afscheid van haar werk als
geestelijk verzorger bij het hospice. ‘Ik blijf er wel met mijn
hart mee verbonden’, zegt zij. In 2016 startte ze hier, na 28
jaar geestelijk verzorger in de krijgsmacht te zijn geweest. ‘Dat
is een heel andere werkomgeving maar bij beide gaat het om:
er zijn, luisteren, troost bieden en soms samen bidden en een
zegen uitspreken. Zoals ook af en toe een “gewoon” vrolijk
verhaal licht en lucht kan geven.’ ‘Elke ontmoeting is anders
en in zekere zin spannend’, zegt Mary An. ‘In slechts korte tijd
ontdekken waar je bij de gast kan aansluiten, op de golven
van diens leven meegaan. Mooi en hartverwarmend hoe alle
medewerkers in het hospice daar samen mee bezig zijn.’

Als afscheid voor in onze mooie
hospice-tuin overhandigt Mary An
een vogelbadje. Bedoeld als symbool
voor een glimlach op ieders gezicht
bij het zien van de vogeltjes die daar
komen drinken, onbezorgd kunnen
badderen en spetteren. Tot slot: Lieve
allemaal, ik ga jullie allen erg missen,
een heel hartelijke groet en zegen op
jullie werk.
Mary An Bezemer
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Palliatief consulent
Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener vragen oproepen
of twijfel veroorzaken. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten
ouderengeneeskunde en andere zorgverleners te rade gaan bij een consulent palliatieve zorg. Een consulent, een in
palliatieve zorg gespecialiseerde arts adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen.

Palliatieve zorg gaat om de kwaliteit van leven
Jacques Hoornweg stopt na 17 jaar als palliatief consulent
bij Hospice Wassenaar. Hij draagt dit belangrijke werk over
aan Elke Stenfert, huisarts in Wassenaar. Zij hadden een
mooi gesprek over het vak, over sterven, over het belang van
palliatieve zorg en de rol van de huisarts daarbij.
Stenfert: ‘De huisartsenzorg in de laatste levensfase is complex.
Veel mensen eten en drinken in die fase niet of nauwelijks
meer. Sommige medicijnen hoeven in die fase niet meer te
worden ingenomen. Er komen andere medicijnen bij die de
patiënt niet gewend is. Dat betekent dat je medicijnen die je
geeft, nog beter moet monitoren en afstemmen op datgene wat
er in het lichaam gebeurt. Iemand goede pijnstilling geven is
echt ingewikkeld. Je geeft soms veel hogere doseringen dan
je gewend bent. Het is fijn als iemand jou als huisarts daarbij
kan ondersteunen.’
Hoornweg: ‘We hebben daarvoor in het hospice een wekelijks
patiënten overleg opgezet. Als iemand in het hospice wordt
opgenomen, blijft de huisarts verantwoordelijk. In het wekelijks
overleg denk ik als palliatief consulent met de huisartsen
mee. Ik vind het heel fijn dat Elke alles wat is opgebouwd,
kan voortzetten. Het kostte enige moeite om dat overleg met
de huisartsen op te zetten. Op de oude locatie van het hospice
hadden we vanwege ruimtegebrek niet de mogelijkheid om
als groep bij elkaar te komen. Daar schreef ik in de dossiers
wat mijn advies zou zijn. Na de verhuizing van het hospice is
er veel veranderd. Hier op zolder is een grote ruimte waar we
wekelijks bij elkaar kunnen komen. Door het opzetten van een
wekelijks patiënten overleg konden wij laagdrempelig kennis
en kunde met elkaar uitwisselen’.
Stenfert: ‘Ik heb daar veel gebruik van gemaakt. Als
praktijkhouder heb je veel met patiënten in hun laatste fase
te maken. Zeker in Wassenaar met een vergrijsde bevolking.
Je komt als huisarts met een patiënt in de laatste levensfase
zoveel tegen wat je nog niet eerder hebt meegemaakt. Het is
heel fijn dat er iemand is die je daarmee kan helpen. Je staat
er als huisarts vaak alleen voor. Dan is het goed dat je kunt
overleggen met iemand die er meer vanaf weet. Het wekelijks
patiënten overleg is ook echt leerzaam. Het heeft het niveau
van palliatieve zorg in Wassenaar echt verhoogd’.
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‘Wat ook veel verschil heeft gemaakt is dat in Wassenaar in
vijf jaar tijd bijna alle huisartsenpraktijken zijn overgenomen
door jonge huisartsen die vanuit hun opleiding meer gewend
zijn aan deze vormen van overleg’, vertelt Hoornweg. ‘Ik heb
gemerkt dat de huisartsen die ik ken vanuit het hospice, mij
gemakkelijker opzoeken. Je bent dan een bekend gezicht vanuit
het patiënten overleg in het hospice.’

Hoornweg: ‘Ik zat hier niet als het orakel van Wassenaar. Het is
echt in samenspraak met elkaar. Een vraag- en antwoordspel.
Wat niet iedereen vooraf beseft, is dat mensen bij aankomst
in het hospice vaak eerst wat opknappen omdat we met heel
veel medicijnen stoppen. Mensen kunnen veel last hebben van
bijwerkingen van medicijnen, terwijl ze al zo ziek zijn. In de
laatste levensfase zijn veel medicijnen niet meer nodig. Dan
heeft iemand bijvoorbeeld ineens weer warme voeten omdat
er geen bètablokkers meer hoeven worden ingenomen. In de
palliatieve zorg wordt de medicatie gegeven op basis van de
klachten en wensen die de individuele patiënt aangeeft, dit is
niet uniform maar tailor made.’
Stenfert: ‘Ik voel me soms vereerd dat ik patiënten in hun
laatste momenten bij mag staan. Het kan zo mooi zijn, zo
intiem. Hier in het hospice doen we dat als team, met de goede
verpleging en met de vrijwilligers die ook aandacht hebben
voor het sociale en spirituele vlak. Ik heb hier echt geleerd
om proactief te denken. Ook dankzij de ervaren verpleging die
sneller bepaalde signalen herkent.’
Hoornweg: ‘De palliatieve zorg in Nederland is enorm
vooruitgegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld landelijke richtlijnen
ontwikkeld die in alle geledingen geaccepteerd en gebruikt
worden. Dat geeft veel houvast. Die uniformiteit is een groot
goed.’
Stenfert: ‘Jacques heeft mij gestimuleerd om de opleiding te
gaan doen. Ik realiseerde me dat ik het dan wel nog drukker
zou krijgen, maar dook gewoon in het diepe en ben het gaan
doen. Ik ben later huisarts geworden omdat ik een tijd in het
buitenland heb gewoond. Dat dit nu op mijn pad komt, geeft
weer een extra dimensie. Ik volg mijn hart.’

Jacques Hoornweg (l) en Elke Stenfert

Hoornweg: ‘Palliatieve zorg vind ik de meest pure vorm van
geneeskunde en van geneeskunst. Het gaat er in essentie om,
dat de autonomie van de patiënt leidend is in alles wat wij doen.
Hoe wil de patiënt zijn of haar laatste levensfase vormgeven?
Het is bijzonder dat jij daarbij mag zijn. En dat je kunt zorgen
dat de kwaliteit van leven tot en met het moment van sterven
optimaal is.’
Stenfert: ‘Jacques heeft natuurlijk meer dan 30 jaar ervaring
in de palliatieve zorg. Daarbij vergeleken ben ik een groentje.

Ik ga mij in eerste instantie vooral inzetten om de zorg op niveau
te houden. Het patiënten-overleg blijft in ieder geval.
Dat is prettig en leerzaam. Het is voor huisartsen op
dit moment extreem druk, maar als ik ruimte krijg ga ik
informatiebijeenkomsten en nascholing over palliatieve zorg
organiseren. Jacques heeft het niveau van palliatieve zorg in
Wassenaar echt op een hoger niveau gebracht.’
Patricia Vogel

Uit de coördinatorenkamer
De lente laat zich uitbundig zien, voelt zo nu en dan zelfs al
zomers aan. Als we terugkijken naar de afgelopen periode, lijkt
corona steeds minder op de voorgrond te hebben gestaan. Toch
is het nog maar een paar maanden geleden dat we ons strikt
aan de maatregelen hielden. Terwijl in de samenleving alles
‘los’ ging bleven wij, binnen de muren van het hospice, uiterst
voorzichtig. We hebben immers te maken met zeer kwetsbare
gasten. Sinds begin mei durven we het aan om de mondkapjes
af te laten en de bezoekmogelijkheden te verruimen. Wat
hebben we uitgekeken naar dit vanzelfsprekende ‘face to
face’-contact, het geeft zoveel meer het gevoel van contact
en verbondenheid. We hopen van harte dat dit zo mag blijven.
We kijken terug op maanden waarin veel gebeurd is. Door te
starten met het project ‘Oog voor naasten” zijn we ons meer
dan ooit bewust van het belang van goede zorg en aandacht
voor eenieder die van betekenis is voor onze gast. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer over.
Inmiddels is ons hospice alweer acht jaar gevestigd in het
prachtige monumentale pand aan de Kerkstraat. Na acht jaar
was het pand toe aan een opknapbeurt. De schilder is in huis

geweest, hij heeft er met vakmanschap voor gezorgd dat alle
gastenkamers, kantoren en gemeenschappelijke ruimtes
weer een frisse uitstraling hebben. Ook het tuinmeubilair dat
roestplekken begon te vertonen, is vervangen, dit werd mogelijk
gemaakt door een prachtige gift van de Bredius-Stichting. Zo
zorgen we ervoor dat ons hospice zowel binnen als buiten een
mooie uitstraling behoudt.
In mei heeft onze palliatief consulent, Jacques Hoornweg zijn
werkzaamheden voor ons hospice beëindigd. Dat deed hij niet
zomaar, hij heeft een moment gekozen waarop dit verantwoord
was en de continuïteit van het consulentschap gewaarborgd
bleef.
Als palliatief consulent heeft Jacques vanaf het eerste uur een
belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van zorg voor
onze gasten en aan de deskundigheidsbevordering van de
huisartsen, onze medewerkers en vrijwilligers. We zijn Jacques
hier enorm dankbaar voor. Jacques heeft inmiddels het stokje
overgedragen aan huisarts Elke Stenfert.
Ingrid Schonk, coördinator
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‘Oog voor Naasten’

Ook zorg en aandacht voor de naasten horen
bij goede hospicezorg
In het hospice gaan alle aandacht en zorg vanzelfsprekend uit naar de gast. Alle medewerkers – vrijwilligers en professionals
– zijn zich ervan bewust dat het voor de gast, die ernstig ziek is en nog maar een korte levensverwachting heeft, een enorme
impact moet hebben om thuis alles achter te laten en zich over te geven aan de zorg in het hospice. Daarom zet iedereen in
het hospice – verpleegkundigen, vrijwilligers en andere medewerkers – zich liefdevol in: er worden ontbijtjes geserveerd,
smoothies bereid, voeten gemasseerd, er is altijd een luisterend oor en er worden wandelingetjes door de tuin of – als dat nog
gaat – door het dorp gemaakt.
Maar de gast maakt de overstap naar het hospice meestal
niet alleen: vrijwel alle gasten hebben familieleden, kinderen,
kleinkinderen, broers, zussen en vrienden of vriendinnen. Ook
voor hen heeft de overstap naar en het verblijf van hun dierbare
in het hospice grote impact. Vaak geven zij de zorg voor hun
naaste uit handen, maar zij blijven natuurlijk verbonden en
betrokken. Ook voor naasten is het verblijf in het hospice een
beladen en emotionele fase. Vrijwilligers en professionals in
het hospice hebben daar oog voor en er gaat veel aandacht
uit naar de naasten van de gast. Er is nu een project gestart
waarin heel systematisch wordt nagegaan hoe de zorg voor
naasten is ingericht en op welke punten die mogelijk verbeterd
kan worden.

Mirjam Schilperoort

In Hospice Wassenaar zijn coördinatoren Mirjam Schilperoort
en Ingrid Schonk ambassadeur en manager van het project ‘Oog
voor naasten’. Het project bevat een methodiek om de zorg
voor naasten bij de ziekte en het overlijden van een dierbare zo
passend mogelijk te laten zijn. Het project is een initiatief van
het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC (het Leids
Universitair Medisch Centrum) en wordt voor ons hospice onder
meer begeleid vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.
In december is het project in ons hospice gestart.
Het is een groot project: er zijn veel activiteiten in ziekenhuizen
en verpleeghuizen aan vooraf gegaan, maar inmiddels doen
er ook zo’n 60 hospices aan mee. ‘Op al die plekken wordt
nu gezocht naar verbeterpunten in de afstemming met,
bijvoorbeeld, de familie van de gast’, vertelt Mirjam. ‘Die familie
moet beter in beeld komen. Zorg en aandacht voor de naasten
zijn voor hospices geen sluitpost. We realiseren ons dat familie
en vrienden voor onze gasten van grote betekenis zijn en dat zij,
soms lange tijd, als mantelzorger voor de gast hebben gezorgd.
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Die naasten weten vaak heel goed hoe de gast het verblijf
bij ons ervaart en kunnen ook vaak aangeven hoe wij onze
zorg het beste kunnen laten aansluiten op de wensen en
behoeften van de gast. Familie is dikwijls goed op de hoogte
van de leefomgeving en de dagelijkse routines die de gast heeft
moeten achterlaten. Denk bijvoorbeeld aan eetgewoontes.
Soms is de gast te ziek en te verzwakt om uit te spreken welke
ondersteuning hij of zij bij de persoonlijke verzorging wil.
Dan kan de familie hierbij van grote betekenis zijn. We willen
hen zien als partner in de zorg. Ook zij moeten zich gezien,
gekend en gehoord voelen. Momenteel kunnen we, doordat de
coronamaatregelen versoepeld zijn, weer makkelijker in contact
komen met de naasten, dat helpt enorm. Als je familieleden
meer betrekt bij het opnameproces, kan de zorg absoluut
verbeteren. Daarom moeten we bijvoorbeeld beter in kaart
brengen welk familielid of welke naaste als aanspreekpunt
fungeert en voor welke zaken. Om die reden hebben we vorig
jaar het familiegesprek geïntroduceerd. Tijdens dit gesprek
dat enkele dagen na opname plaatsvindt, bespreken we de
wensen en verwachtingen van de gast en de naasten. Maar ik
vind dat we als hospicemedewerkers ook in de gaten moeten
houden of familieleden niet overbelast raken. Ook een familielid
kan zorgvrager zijn. Goede zorg voor de ander begint immers
bij goede zorg voor jezelf. Zo kunnen we samen de beste zorg
geven. Want als er goed voor de familie wordt gezorgd, voelt
de gast dat ook.’
‘Zo’, vervolgt Mirjam Schilperoort, ‘zijn er op veel punten
verbeteringen te bedenken, waardoor we meer oog krijgen
voor de naasten. We hebben daar intern een werkgroep
voor gevormd, met vrijwilligers en verpleegkundigen. Er zijn
vragenlijsten naar zorgverleners en nabestaanden gestuurd om
een beeld te krijgen van hoe we de zorg voor naasten vormgeven
en ook wat daarin gemist werd. In maart is er voor de vrijwilligers
een themabijeenkomst gewijd aan dit project. We trekken er
gezamenlijk in op.
Ook met collega’s van andere hospices wisselen we ideeën
en ervaringen uit en we krijgen vanuit het LUMC veel input en
materialen die ingezet kunnen worden. Het wordt ook een vast
onderwerp in de basistraining van vrijwilligers. We merken,
sinds we bezig zijn met dit project, dat we ons nu al bewuster
zijn van het belang van goede zorg voor naasten. Dat is winst.
Het project ‘Oog voor naasten’ gaat door tot het einde van dit
jaar. We hopen dat dan in ons hospice goede zorg en aandacht
voor de naasten een vanzelfsprekendheid zijn geworden.’

De nacht in het hospice
Wat gebeurt er eigenlijk in het hospice tijdens de nacht, als
vrijwel alle lichten zijn gedoofd, het meeste bezoek naar
huis is en er ook geen vrijwilligers zijn? Janine Dhonre en
Pascal Nuijten schetsen in dit artikel een beeld van een nacht
in het hospice. Janine is al sinds de opening in 2005 als
verpleegkundige verbonden aan Hospice Wassenaar en heeft
veel ervaring met nachtdiensten. Pascal is inmiddels zo'n 4,5
jaar als 'nachtwacht' werkzaam in het hospice. Nachtwachten
zijn doorgaans studenten (Pascal is thans PhD student, bezig
aan zijn promotie-onderzoek naar "droogtestress bij planten")
die tijdens de nachtdienst aanwezig zijn en waar nodig de
verpleegkundige ondersteunen en gasten en hun familie
bijstaan.
De nachtdienst begint om 22.45 uur. Janine: ‘Je begint dan met
het overdrachtgesprek met de collega die avonddienst had. We
nemen door welke gasten er zijn en wat hun actuele status is, zo
krijg je een goed beeld wat je eventueel kan verwachten in de
nacht. Vervolgens komt dan de nachtwacht aan’. Pascal: ‘Klopt,
bij binnenkomst groet ik eerst de nog aanwezige vrijwilligers, pak
de telefoon mee en loop naar zolder waar ik mijn bed opmaak
voor de nacht. Een half uurtje later word ik dan meestal gebeld
door de verpleegkundige en hoor ik de actuele situatie in het
hospice. Samen lopen we dan de kamers van de gasten binnen
en laten we onze gezichten even zien, zodat de gasten en hun
eventueel aanwezige familie weten wie er die nacht dienst
hebben".
Waar de nacht in de meeste huizen voorspelbaar verloopt, is
dat in een hospice anders. Het kan variëren van heel rustige,
voortkabbelende nachten tot nachten waarin de tijd voorbij
vliegt en gasten of hun familie volop hulp en ondersteuning
nodig hebben. Janine: ‘Natuurlijk gaat de medische zorg voor
onze gasten zoals pijnbestrijding door, maar het is natuurlijk ook
belangrijk dat de gast comfortabel is. Zorgen dat iemand fijn ligt
bijvoorbeeld’. ‘Daarbij ondersteunen wij vaak, we tillen samen
iemand even op, we schudden kussens op, dat soort dingen’, vult
Pascal aan. Janine: ‘Uiteraard gaat ook het administratieve werk
door, zoals de voorbereiding van een opname van een nieuwe
gast, aanvulling en controle van het gasten- en zorgdossier zodat
de ochtendploeg geïnformeerd aan de slag kan.’
Wat trekt je dan zo in de nachtdienst aan, vraag ik beiden. Janine:
‘Ik ben er in gegroeid. De zorg die wij in hospices geven, zie ik
als pionierswerk. Je moet het doen en ervaren om geleidelijk te
gaan begrijpen wat terminale zorg nu eigenlijk is. Praktijkervaring
is cruciaal. De dood kent dat verschil tussen dag en nacht niet,
heb ik geleerd. Je hoeft er vaak alleen maar te zijn. De nacht
intrigeert mij, want wat is dat 'er zijn' nu werkelijk? Soms is het
luisteren naar verhalen, want 's nachts vertellen gasten vaak
hun verhaal in alle rust. Een andere keer is het stilte, een uur
of twee uur iemands hand vasthouden; er wordt niets gezegd,
maar toch leer je dán de ware mens kennen. Een gast is dan
alleen bezig met zijn eigen proces, niet bang voor de stilte. Er
in stilte zijn is zo belangrijk, heb ik geleerd.’

Janine Dhonre

Pascal Nuijten

Pascal vindt het bijzonder dat hij op jonge leeftijd deze ervaring
al mag opdoen: ‘In het hospice kun je een gast en zijn familie
echt helpen. Je leert ook veel over ziektebeelden en hoe mensen
reageren op ziekten. Toen ik begon had ik privé alleen het
overlijden van mijn opa meegemaakt. Toen ik in het hospice de
eerste keer mocht helpen bij het verlenen van de laatste zorg,
vond ik dat dan ook heel heftig en indrukwekkend. Ik herinner
me nog goed dat Janine na afloop daar ook uitgebreid met mij
over heeft gesproken en me vroeg of het goed met mij ging.
Dat heb ik als heel fijn ervaren. Ik heb dat inmiddels meerdere
keren meegemaakt en vind het verlenen van die laatste zorg
en het kunnen assisteren van familie en verpleegkundigen
misschien wel het meest waardevolle aspect. Het is zo mooi
om in dat laatste, kwetsbare stukje van iemands leven iets te
kunnen doen.’
Uiteraard hebben beiden ook memorabele momenten. Janine:
‘In het oude hospice was er een meneer die zijn einde voelde
naderen. Hij ging gestrekt op bed liggen en sloot zijn ogen. Na
een tijdje zei ik tegen zijn vrouw die aan zijn bed zat en er net
als ik van overtuigd was dat haar man in diepe slaap verkeerde:
‘Hij doet het als de indianen: als die de dood voelen naderen,
trekken ze de bergen in om alleen te kunnen sterven’. ‘Ik denk
dat je gelijk hebt’, antwoordde ze. Uit het niets reageerde haar
man: ‘Ik hoor jullie wel, hoor!’ Later, toen haar man uiteindelijk
overleden was, stuurde zij een kaart naar het hospice met
daarop de tekst: “Bedankt, de Indiaan!".’
Pascal herinnert zich zijn eerste 'wake': ‘Ik sliep bij een gast
op de kamer die verward en 'valgevaarlijk' was. In zo'n geval
leggen we dan valmatrassen aan weerszijden van het bed. Hij
was onrustig en meerdere keren die nacht wilde hij opstaan
en dreigde dan te vallen. Elke keer kon ik hem weer rustig
krijgen en voorkomen dat hij zich zou bezeren. Zelden heb
ik me zo voldaan gevoeld. Je komt dan heel dicht bij iemand.
Toen ik twee weken later hoorde dat hij was overleden, was
dat best heftig.’
De nachtdienst eindigt om half acht ’s morgens. Dan worden
eerst de gearriveerde vrijwilligers bijgepraat, aansluitend is
er een overdrachtgesprek met de ochtendverpleegkundige
en een gezamenlijke rondgang langs de gasten. Om 8.00 uur
lopen Janine en Pascal dan de dag tegemoet. Janine op weg
naar haar bed, terwijl ze nog opmerkt: ‘Je hoeft je niet alleen
af te vragen wat jij voor een gast kan betekenen, want die
gast kan jou ook zoveel geven!’ Pascal gaat op weg naar zijn
promotiewerkplek aan de Leidse Universiteit, maar na een
heel drukke nacht pakt hij eerst even twee uurtjes slaap.De
nachtploeg: een voor velen onzichtbare, maar belangrijke en
mooie schakel in onze hospiceketen!
Ruud Bellekom
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Vrienden van Hospice Wassenaar
Door enkele grotere giften van particulieren en een legaat mocht onze Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar in 2021
ruim € 62.000,= ontvangen, ondanks coronatijd waarin minder evenementen mogelijk waren. Heel hartelijk dank voor deze
mooie giften. Het uiteindelijke exploitatietekort van het hospice was in 2021 ca. € 35.000,=. Er bleef gelukkig geld over om
noodzakelijke schilderwerkzaamheden te laten uitvoeren. In de gezamenlijke vergadering van de twee stichtingen, Hospice
Wassenaar en de Vrienden, werd nog eens benadrukt dat we de kwaliteit van het hospice hoog moeten houden en voldoende
moeten blijven doen om onze vrijwilligers te trainen, te binden en te boeien. Daarbij is ook weer toegezegd dat de Vrienden
garant staan voor het begrote tekort van € 65.000,= voor 2022 en daarnaast voor de eventuele tekorten in de komende 3 jaren.
Die kunnen oplopen tot € 250.000,=.
Dit jaar zijn er alweer enkele activiteiten georganiseerd:

Expositie schilderijen Boelen-tweeling

Afgelopen maart werd in de Galerie van Studio Van der Plas in
Wassenaar een tiental schilderijen geëxposeerd van Anton en
René Boelen. Deze identieke tweeling werd geboren in 1936;
beiden zijn bekende kunstschilders geworden. Anton is vier
jaar geleden overleden en was bekend om zijn abstracte en
expressieve interpretaties van bekende dichters. René, voorheen
woonachtig in Wassenaar en nu in Voorschoten, is bekend om
zijn fijnschildertechniek. Nicolette, de dochter van Anton, had
samen met René besloten over te gaan tot verkoop van een aantal
van Antons schilderijen. Tijdens de expositie in de Galerie van
der Plas konden geïnteresseerden de werken bezichtigen en
kopen. Tegelijkertijd was er een online veiling waarbij op nog
meer werken van de tweeling geboden kon worden. 50% van de
opbrengst was bestemd voor het hospice.

Haegsche Ooievaar Runners

De Haegsche Ooievaar Runners zijn op bezoek geweest, omdat
ze het hospice als goed doel voor hun Roparun-acties willen
voordragen.

Marco Lagerberg (l) en Gabrie Lansbergen

Lagerberg Verhuisgroep 50 jaar

In mei vierde het Wassenaarse familiebedrijf Lagerberg
Verhuisgroep haar 50-jarig bestaan, met een groot feest voor
alle relaties, familie en vrienden. Op de uitnodiging trof iedereen
een QR-code aan, waarmee alle genodigden werden verzocht
om, in plaats van een cadeau voor de jubilaris, een donatie aan
Hospice Wassenaar over te maken. Dat gebeurde massaal. Marco
Lagerberg kon daardoor middels een ferme handdruk aan Gabrie
Lansbergen, namens al zijn gulle relaties, familie en vrienden
het prachtige bedrag van € 5000,= overhandigen.

Lentefair Lions Wassenaar de Pauw

Op een zonovergoten zondag 15 mei organiseerden de Lions
Wassenaar de Pauw een drukbezochte en succesvolle lentefair
bij Tulpen & Zo aan de Katwijkseweg in Wassenaar. De opbrengst
werd geschonken aan Hospice Wassenaar.
Op het sfeervol aangeklede terrein was het de hele dag een
komen en gaan van bezoekers die konden snuffelen in de
diverse stands. Het aanbod was divers: boeken, speelgoed,
woonartikelen, accessoires en kleding. Ook de kraam met
zelfgemaakte taarten werd druk bezocht. Er was een speciale
kinderhoek ingericht en bij het Rad van Fortuin konden mooie
prijzen gewonnen worden die door diverse bedrijven beschikbaar
waren gesteld. Het gezellige terras en de bar waren de hele dag
goed bezet en ook de foodtruck had ruime klandizie.
Uiteraard was het hospice ook aanwezig met een informatiestand.
Daar werden vele mooie gesprekken gevoerd en werd weer eens
bevestigd dat ons hospice in de afgelopen 17 jaar een gewaarde
plek in de regio heeft verworven.

Lachende gezichten bij alle Lions na afloop van een succesvolle lentefair

Lions zetten zich belangeloos in om lokaal en wereldwijd anderen
te helpen die hulp nodig hebben. Deze lentefair was zo’n prachtig
voorbeeld van de hulp die Lions bieden. Het streven van de
Lions was om genoeg geld op te halen waarmee het hospice één
‘hoog-laag-bed’ kan vervangen. Na het tellen van de opbrengst
was de verrassing groot toen bleek dat er zelfs twee bedden
aangeschaft kunnen worden!

Het is mooi om te zien dat er voor Hospice Wassenaar zo’n groot sociaal en financieel draagvlak is. Hartelijk dank voor alle giften!
Gabrie Lansbergen, voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
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