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Op pad met ‘de wens-ambulance’
Vroeg in de ochtend op tweede Paasdag komt een
ambulance van de Stichting Ambulance Wens bij
het hospice voorrijden. Aan het stuur zit Gerrit van
Groeningen, in het dagelijks leven werkzaam bij de
Politie Rotterdam; naast hem zit brancardier Tineke
Landman, werkzaam als verpleegkundige op de afdeling
Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum. Deze
twee vrijwilligers komen één van onze gasten, mevrouw
Van Ek, ophalen voor een bijzonder evenement: het
Leidse koor de christelijke oratorium vereniging Ex
Animo bestaat honderd jaar en dat wordt vandaag groots
gevierd, in de Leidse bioscoop Trianon. Gerda van Ek, 87
jaar oud, is al 80 jaar lid van Ex Animo. Ze is benoemd
tot erelid, de officiële oorkonde hangt op haar kamer
in het hospice. En dit eeuwfeest wil ze voor geen goud
missen, ze heeft er wekenlang naar toegeleefd. Daarom
is er een verzoek ingediend bij de Stichting Ambulance
Wens om mevrouw op deze jubileumdag van Wassenaar
naar Leiden te begeleiden.
‘Als klein meisje begon ik bij Ex Animo te zingen’, vertelt
Gerda van Ek, ‘en ik ben er mijn leven lang blijven zingen.
We zongen ook tijdens de oorlog. In 1940 heeft het koor
bij een monument voor mensen die in de eerste dagen
van de oorlog waren omgekomen, zelfs twee coupletten
van het Wilhelmus gezongen. Mét toestemming van de
Duitsers! Dat monument staat bij de Haagweg. Het koor
gaat er dit jaar bij de dodenherdenking weer zingen. Ik
vind het heerlijk om de Matthäus Passion te zingen, elk
jaar weer. Inmiddels heb ik die al zo vaak gezongen,
dat ik hem vrijwel uit mijn hoofd ken en me helemaal
kan concentreren op het gevoel en de betekenis van dit
lijdensverhaal.’ Ook de jubileumdag van Ex Animo staat
in het teken van de Matthäus Passion. In een bomvol
Trianon zal een film in première gaan die ‘the making of
the Matthäus’ laat zien. Er daarin zingt Gerda, als alt, in
het koor mee.
Bij aankomst in Trianon wordt duidelijk wat mevrouw
Van Ek voor het koor heeft betekend en wat het koor
voor mevrouw Van Ek betekent. ‘Gerda, wat fijn dat je
er bent!’ Tientallen koorleden komen haar begroeten. Er
wordt gezoend, geknuffeld, een hand op een schouder:
één en al warmte.

Gezellig onder vriendinnen van ‘haar’ koor

Als in de Trianonzaal alle speeches zijn gehouden,
worden Gerda van Ek en een tweede erelid op het podium
gevraagd. Zij krijgen als eersten het jubileumboek
aangeboden. Het gaat moeizaam, maar met hulp van
Tineke en Gerrit klimt mevrouw Van Ek op het podium.
Daar pakt ze de microfoon en bedankt ze met heldere
stem de koorleden - haar vrienden en vriendinnen - voor
alle kaarten en brieven die ze van hen heeft gekregen en
voor al hun bezoekjes.
Na de film en de receptie vertrok mevrouw Van Ek weer
met de ambulance. Gerrit en Tineke maakten op weg
naar het hospice een kleine omweg: eerst nog even
langs het strand, omdat het zo’n mooi weer was. Moe,
maar met een brede glimlach op haar gezicht kwam
mevrouw Van Ek ’s middags weer in het hospice aan.
Deze dag staat ongetwijfeld met een gouden randje in
haar geheugen gegrift.
Lees verder op pagina 2

Wensen vervullen
De Stichting Ambulance Wens haalt vaker gasten van het
hospice op voor een bijzonder uitje. Eerder gingen gasten
van Hospice Wassenaar met Ambulance Wens naar het
Rijksmuseum of naar de musical Soldaat van Oranje.
De Stichting Ambulance Wens is in 2007 opgericht door
Kees Veldboer, zelf ambulancechauffeur. Hij moest eens een
ernstig zieke zeeman met de ambulance naar het ziekenhuis
vervoeren. Hij maakte daarbij een kleine omweg, naar het
havenhoofd van Vlaardingen. Toen hij zag wat dat kleine
ritje voor die doodzieke zeeman betekende, besloot hij een
ambulance te lenen van zijn werkgever om daarmee wensen
van ernstig zieke mensen, die in hun laatste levensfase
verkeren, te vervullen.
Hij zette de Stichting Ambulance Wens op, die inmiddels
beschikt over zes eigen ambulances en ruim 250 goed
getrainde vrijwilligers. Iedere dag worden minstens vijf
wensen van ernstig zieken vervuld, per jaar zijn het er
ruim 2.000. Geen wens is te gek voor Kees Veldboer en
zijn vrijwilligers. Zo wilde een zieke jongen van 16 jaar zo
ontzettend graag naar een wedstrijd van PSV, maar de
kaartjes waren uitverkocht; de Stichting Ambulance Wens
regelde een plekje in het stadion. Sommige zieken willen
het liefst naar de zee, anderen willen een rondvaart door

2018: de cijfers
Gelijktijdig met deze Nieuwsbrief is ook het uitgebreide
jaarverslag verschenen. In deze Nieuwsbrief geven wij een
korte samenvatting. Het volledige jaarverslag is ook te lezen
op onze website.
In 2018 werden in totaal 77 gasten opgenomen. De
gemiddelde leeftijd bij opname was 75 jaar. Onze gasten
kwamen uit Wassenaar (25), Voorschoten (13) en Den Haag
(24). De overige gasten kwamen uit andere plaatsen in de
regio en de rest van het land. Het bezettingspercentage
kwam uit op 80%. Ter vergelijking: in 2017 was de
bezettingsgraad 73%. Gemiddeld verbleven onze gasten 20
dagen in ons hospice.
De uitgaven zoals personeelskosten, kosten voor
vrijwilligers,
exploitatiekosten,
huisvestingskosten,
algemene kosten en afschrijvingen, vormden in totaal een
bedrag van € 357.992,-.

Colofon Juni 2019

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Hospice Wassenaar. Verschijnt twee maal per
jaar in juni en decembe. Oplage 1.600
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Mevrouw van Ek wordt behoedzaam in de wensambulance geholpen

de havens maken, een ander wil zo graag nog één keer naar
Blijdorp of Artis. Alles - de organisatie, de ambulances, de
ritjes en de bijkomende kosten - wordt gefinancierd met
giften van particulieren en bedrijven.
Hans Janssen

Inkomsten
Subsidie ministerie VWS
Subsidie gemeente Wassenaar
Subsidie gemeente Voorschoten
Bijdrage Florence
Eigen bijdrage gasten
Andere inkomsten, schenkingen
Subtotaal

€230.735,€13.963,€9.143,€15.000,€65.962,€23.180,€357.992,-

Uitgaven
Personeelskosten
Kosten Vrijwilligers
Kosten Exploitatie
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Subtotaal

€154.385,€10.316,€79.508,€95.425,€17.424,€4.756,€361.814,-

Resultaat (negatief)

€3.822,-

Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl

Woord van de voorzitter
Het leven ‘leven’!
Onze vrijwilligers, verpleegkundigen en andere medewerkers
zijn goud waard. Dat blijkt ook uit de vele ‘gouden’ uitspraken
van gasten die bij ons verbleven. En niet te vergeten: uit
de uitspraken van hun naasten. Ook zij voelden zich thuis
in ons hospice. Dat is niet zo verwonderlijk: vrijwilligers,
coördinatoren, verpleegkundigen, geestelijk verzorger,
palliatief consulent, allen doen hun uiterste best om alles
mogelijk te maken. Echte aandacht, vertroeteling, warmte:
het zijn toverstafjes. Je doet er wonderen mee, maar ze zijn
helaas niet zo vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Toch is
dat wat mensen behoeven in die laatste fase van hun leven.
En dat is ook wat onze mensen geven. Het leven wordt in die
laatste dagen zo belangrijk. En daarom willen wij het leven
‘leven’, met de gasten en hun naasten! Dat is ons motto.

En onze gasten delen dat motto, zo veel is wel duidelijk
geworden!
Namens het bestuur,
Else van Dijk-Staats, voorzitter

Succesvolle kunstveiling
Hospice Wassenaar mag zich regelmatig verheugen in
spontane en hartverwarmende acties. Op de achterpagina van
deze nieuwsbrief treft u daar een paar mooie voorbeelden van
aan. Eind vorig jaar werden we benaderd door René Boelen,
kunstenaar (alhoewel hij zichzelf niet zo noemt). Hij bood 18
landschapsimpressies aan met de vraag of wij daar ‘iets mee
konden’. De PR-commissie pakte deze handschoen graag
op en besloot een veiling te organiseren, maar dan wel een
veiling anno 2019. In de laatste twee weken van mei werd een
online veilingsite gelanceerd en er werden twee kijkdagen in
Wassenaar en Voorschoten, in een heuse ‘pop up galerie’,
georganiseerd. Toen de veiling 31 mei om middernacht sloot,
waren alle 18 kavels verkocht en stond de teller van de veiling
op een totaalbedrag van € 3.280,-.

René Boelen met zijn vrouw Cocky en hospice vrijwilliger Agaath (v.l.n.r)

René was erg trots op dit resultaat en ons hospice was
weer een prachtige ervaring rijker. Dank aan René voor zijn
bijzondere aanbod!

Geslaagd huisartsenoverleg
Op 10 april vond in het hospice een overleg plaats met de
Wassenaarse huisartsen waarbij negen huisartsen en hun
praktijkmanager aanwezig waren. Vanuit het hospice namen
de coördinatoren, twee verpleegkundigen, een bestuurslid
en de palliatief consulent deel aan dit overleg. Hospice
Wassenaar is de huisartsen in Wassenaar zeer erkentelijk
voor hun betrokkenheid bij het hospice. De Wassenaarse
huisartsen dragen niet alleen zorg voor hun eigen patiënten
wanneer deze in het hospice worden opgenomen, zij nemen
ook bij toerbeurt de zorg voor patiënten in het hospice die van
buiten de regio komen, over. Tijdens de bijeenkomst werd
onder meer gesproken over het opnamebeleid, de afspraken
voor onderlinge samenwerking en het medicatiebeleid
waarbij hier en daar wat puntjes op de i werden gezet.

De huisartsen toonden zich positief over de kwaliteit van
terminale zorg die in het hospice wordt geboden en uitten
hun tevredenheid over de samenwerking.
Ilse Mosselman
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Nieuw bestuurslid
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Hans Vonk en ik ben sinds
april 2018 bestuurslid van de Stichting Hospice Wassenaar.
Het bestuur heeft mij verzocht de plaats van Jaap Visser in
het bestuur in te nemen. Ik hoefde niet lang na te denken en
heb volmondig ‘ja’ gezegd.
In 1978 heb ik mij gevestigd als zelfstandig huisarts in
Wassenaar aan de Wittenburgerweg. Daar heb ik met veel
plezier gedurende 35 jaar gewerkt. In die tijd heb ik te maken
gehad met de oprichting van het hospice en heb ik op een
zeer prettige wijze samengewerkt met de medewerkers van
het hospice.
Na mijn pensionering ben ik enkele jaren werkzaam geweest
als SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in
Nederland). Ook in die hoedanigheid was ik betrokken bij het
werk in het hospice. De laatste vijf jaar heb ik als huisarts
gewerkt in diverse penitentiaire inrichtingen, voornamelijk
het PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) te Scheveningen.
De Stichting Hospice Wassenaar is lid van de landelijke
organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
die frequente contacten onderhoudt met andere hospices,
alsmede met regionale en landelijke netwerken.
Mijn portefeuille binnen het bestuur is het onderhouden van
de contacten met VPTZ om op die manier op de hoogte te
blijven van wat zich op dit brede gebied in Nederland afspeelt.
Ik hoop met mijn achtergrond als huisarts de komende jaren
een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het reilen en
zeilen van Hospice Wassenaar.

Hans Vonk

Vrienden van Hospice Wassenaar
In 2018 was het tekort van het hospice gelukkig niet zo groot
als begroot, maar extra inkomsten blijven nodig om het
hospice ook in de toekomst draaiend te kunnen houden.
Naast de regelmatige bijdragen van donateurs, gasten en
hun families, ontvangen we ook al jaren bijdragen van de
Protestantse Diaconie in Voorschoten en Wassenaar en van
andere organisaties en Stichtingen. Dit jaar mochten we ons
alweer verheugen over diverse ‘sponsoracties’ zoals u elders
in deze nieuwsbrief kunt lezen. Het geeft veel vertrouwen om
te zien dat Hospice Wassenaar zo gesteund wordt door vele

Vrienden in Wassenaar, Voorschoten, Den Haag en omgeving.
Er is zo’n groot sociaal en daardoor financieel draagvlak
dankzij de goede zorg gegeven door alle vrijwilligers, de
verpleegkundigen van Florence, de geestelijk verzorger; dit
alles onder leiding van de drie coördinatoren. Hartelijk dank
voor deze inzet en hartelijk dank voor alle gulle giften.
Gabrie Lansbergen

Voorzitter Vrienden van Hospice Wassenaar

De stichting Vrienden van Hospice Wassenaar zorgt voor de noodzakelijk extra inkomsten ter dekking van de jaarlijkse
exploitatietekorten. Donaties en giften zijn van harte welkom. Wilt u schenken dan kan dat direct op bankrekening
NL11RABO0366150510 tnv Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar. Wilt u ook Vriend van het hospice worden meldt u zich
dan aan via vriendenvan@hospicewassenaar.nl of klik op de doneerbutton op onze website www.hospicewassenaar.nl U krijgt
dan in het vervolg deze nieuwsbrief twee keer per jaar toegestuurd.
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De nieuwe tuincoördinator
Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt en nu hij
met pensioen is, heeft hij van zijn werk weer zijn hobby
gemaakt… Sinds april dit jaar worden de werkzaamheden in
de tuin gecoördineerd door Pierre Jacobs, hovenier. Samen
met een team van enthousiaste vrijwilligers zorgt hij ervoor
dat de tuin in alle seizoenen van haar beste kant te zien is,
zodat de gasten altijd optimaal kunnen genieten van al het
moois dat de tuin hen biedt.
‘Jos Schoorl ken ik al jaren, wij hebben samen in het bestuur
van de branchevereniging VHG (de branchevereniging van
hoveniers en groenvoorzieners, red.) gezeten en veel met
elkaar opgetrokken. Vanwege gezondheidsredenen kon
Jos zijn werk als tuincoördinator bij het hospice niet langer
voortzetten en hij heeft mij gevraagd dit over te nemen. Ik doe
dit inmiddels met veel plezier.’
Pierre is 66 jaar en onlangs gestopt met het werken voor het
hoveniersbedrijf dat zijn naam nog draagt. Hoewel: ‘Ik heb
nog steeds klanten die ik niet in de steek laat en waar ik
werkzaamheden verricht.’ Als je hem vraagt hoeveel klanten
dat zijn, komt hij op het aantal van 22. ‘Nee, om werk zit ik
niet verlegen…’
Toch is hij tegenwoordig ook regelmatig een dagdeel in
Hospice Wassenaar te vinden. ‘Mijn schoonmoeder heeft
hier haar laatste dagen doorgebracht en ik was erg onder
de indruk van het reilen en zeilen van dit hospice. Wat een
mooie instelling! Niks is te gek, alles is mogelijk en ik weet
dat ook het verblijven in de tuin achter dit statige pand erg
wordt gewaardeerd.’
In de kleurige tuin zijn verschillende zitjes, voor wat kleinere
maar ook grotere gezelschappen. Onder parasols, of juist vol
in het zonnetje.
‘Tijdens de werkzaamheden aan het woonzorgcomplex
Willibrord, onze directe buren, hebben wij een stuk tuin
moeten inleveren, maar ook een nieuwe indeling kunnen
maken. Intussen groeit alles weer aardig dicht, zodat de
privacy van onze gasten wordt gewaarborgd.’ Van de andere
buur is geen last te verwachten, de muren van de imposante
Willibrorduskerk geven juist de nodige schaduw en rust aan
het verblijf in de tuin.

Pierre Jacobs

doen. Ik stuur de vrijwilligers aan en houd samen met hen de
tuin en alles wat groeit en bloeit onder controle. Ik ben heel
trots op het team want ze werken echt goed!’
Op dit moment bestaat het team, naast Pierre, uit Jean
Simons, Nees ten Boom, Karin Kopp en Jill van den Berg.
Allemaal bevlogen vrijwilligers waar het hospice niet zonder
kan. ‘Het is een liefhebberij, het werken in de tuin, en het
geeft ook veel rust,’ zegt Jean Simons desgevraagd.
De meeste planten, bloemen, struiken en ook accessoires
zijn gegeven door sponsors en veel gereedschap komt uit de
schuur van Pierre zelf. ‘Het is fantastisch dat ik dit mag doen
en ik doe het dan ook met veel plezier. Ik heb van mijn werk
mijn hobby gemaakt!’
Tekst: Iris Oostlander | Foto: René de Wit

Ruim 43 jaar heeft Pierre gewerkt als hovenier. ‘Na de lagere
school heb ik de detailhandelsschool gedaan en daar allerlei
vakrichtingen gevolgd zoals textiel, huishoudartikelen
etaleren en verkoopkunde. Maar het was allemaal niet wat ik
echt wilde. Het werken in de tuin, bestraten en het maken van
schuttingen, daar lag mijn interesse en dankzij een aantal
klantjes en de visitekaartjes die ik destijds uitdeelde, heb ik
uiteindelijk een prachtig bedrijf kunnen opbouwen.’
Pierre kent alle planten, struiken en bloemen bij naam. ‘Ja,
dat is een beetje een beroepsdeformatie.’ Hij weet ook wat
er wel en niet bij elkaar hoort en waar speciale aandacht
naartoe behoort te gaan. ‘En dat is precies wat ik hier mag
De tuinploeg Jill van den Berg, Karin Kopp, Pierre Jacobs,
Nees ten Boom en Jean Simons(v.l.n.r.)
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Hospice in de steigers
Sinds 2014 is Hospice Wassenaar gevestigd in een prachtig
monumentaal pand, de voormalige pastorie. Kenmerkend
voor een monumentaal pand is de daarmee gepaard gaande
onderhoudsplicht. Er was dan ook niet aan te ontkomen dat
ons hospice gedurende een aantal weken in de steigers moest
zodat er reparaties aan het dak en de gevel konden worden
uitgevoerd. Met onze verhuurder en met aannemersbedrijf
Huurman werden de werkzaamheden doorgesproken.
Uiteraard was hierbij de mate van geluidsoverlast voor onze
gasten ons grootste punt van zorg.
Diverse scenario’s werden besproken waaronder ook een
tijdelijke sluiting. Uiteindelijk werd besloten het hospice
niet te sluiten, wel lieten we twee van onze gastenkamers
onbezet zodat we de aanwezige gasten een rustige kamer
konden aanbieden indien dit noodzakelijk zou zijn.
Nadat de werkzaamheden waren gestart, was er dagelijks
afstemming met onze aanwezige gasten en de uitvoerder
en dit resulteerde in een voor allen acceptabele situatie.

Mede dankzij de gunstige weersomstandigheden en de inzet
van extra mankracht kon de klus in minder dan drie weken
afgerond worden en heeft het hospice weer haar prachtige
monumentale uitstraling terug.
Ingrid Schonk

Vernieuwd inwerkprogramma voor vrijwilligers
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De essentie van het vrijwilligerswerk in het hospice is ‘Er zijn’!
‘Er zijn’ voor onze gasten en diens naasten met aandacht, tijd
en ruimte. De wensen van de gast en de kwaliteit van zijn of
haar leven in de laatste levensfase staan hierbij centraal.
Om de vrijwilligers goed voor te bereiden op hun werk heeft
Hospice Wassenaar een inwerkprogramma voor nieuwe
vrijwilligers. Dit jaar zijn het inwerkprogramma en de daarbij
behorende introductietraining onder de loep genomen en
verbeterd. Leidraad hiervoor waren het Kwaliteitskader
Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg en het Kwaliteitskader
Palliatieve Zorg Nederland. Met deze vernieuwde
introductietraining beoogt het hospice te voldoen aan
de landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In het voorjaar 2019 volgden twee
groepen vrijwilligers deze vernieuwde introductietraining die
in het afgelopen jaar in het hospice zijn gestart. Voorafgaand
aan de training volgden de vrijwilligers dit jaar voor het eerst
een E-learning van de VPTZ. Met de reeds opgedane ervaring
in het hospice en de voorbereiding door middel van de

E-learning werd de introductietraining intensiever beleefd en
konden ook ervaringen uit de praktijk worden uitgewisseld.
De vernieuwde introductietraining werd gegeven door Odile
Ebbing (trainer) en Danielle Coppens (coördinator). Tijdens
de training kwamen vele onderwerpen aan bod zoals de
organisatie van palliatieve zorg, communicatie, verlies, dood
en rouw, zingeving en vragen rondom het levenseinde. Mary
An Bezemer (geestelijk verzorger) verzorgde een boeiende en
inspirerende presentatie over zingeving. In een apart dagdeel
werd door Gina Bekedam en Wilma Kooter (verpleegkundigen
werkzaam in Hospice Wassenaar), aandacht besteed aan
praktische vaardigheden, veiligheid en hygiëne. De nieuwe
vrijwilligers ontvingen een nieuw ontwikkelde reader als
naslagwerk.
De sfeer tijdens de introductie trainingen werd als zeer
plezierig ervaren en er ontstonden diepgaande en indringende
gesprekken. De nieuwe vrijwilligers en de coördinatoren
van het hospice zijn erg tevreden over het nieuwe
inwerkprogramma en de vernieuwde introductietraining.

De nieuwe hospicevrijwilligers...

...zij allen volgden de vernieuwde introductietraining

‘Gast en familie staan altijd centraal’
Een hospice moet, net als andere instellingen, aan kwaliteitseisen voldoen. Er is nu een landelijk kwaliteitskader voor
palliatieve zorg beschikbaar. Coördinatoren en verpleegkundigen zijn samen een zoektocht begonnen: aan welke eisen
voldoen we, aan welke nog niet? En hoe kunnen we daar invulling aan geven? We praten over die zoektocht met coördinator
Ingrid Schonk, met de nieuwe manager van het verpleegkundig team, Eva de Jager, en met verpleegkundige Wilma Kooter,
die onlangs een speciale (post-hbo) opleiding palliatieve zorg volgde.
‘Voor alles wat wij in het hospice doen, zijn de gast en diens
naasten het uitgangspunt’, zegt Ingrid Schonk stellig. ‘De gast
en diens familie bevinden zich in een heftige levensfase. Het
is onze taak om uit te zoeken waar zij behoefte aan hebben.
Welke steun verwachten zij van ons? Dat kan steun zijn op
fysiek, lichamelijk gebied – bijvoorbeeld pijnbestrijding.
Maar het kan ook gaan om steun op andere gebieden, op
psychisch of sociaal gebied. Of om ondersteuning op het
gebied van zingeving en bij levensvragen. Daarom zijn
gesprekken zo belangrijk. Wij praten veel met onze gasten,
door vooral naar hen te luisteren. We doen dit voordat gasten
bij ons worden opgenomen, bij binnenkomst en we praten
regelmatig met de gasten als zij bij ons verblijven. Telkens
proberen we uit te zoeken waar de gast behoefte aan heeft
en of we dat ook echt bieden. Met familieleden is er ook veel
contact, maar onze wens is om wat vaker en – vooral – wat
meer gestructureerd contact met de familie te hebben.’
Wilma Kooter is het daarmee eens: ‘Als ik het over kwaliteit
heb, bedoel ik vooral comfort – voor de gast en voor diens
familie: wat kunnen wij doen om het voor de gast en voor
de familieleden in deze levensfase zo comfortabel mogelijk
te maken? De opleiding Palliatieve Zorg, die ik pas heb
afgerond, heeft me op een aantal vlakken meer inzicht
gegeven. Ik ben nu verpleegkundig consulent en wil de kennis
die ik heb opgedaan, graag uitdragen. Ik zie ook allerlei
concrete verbetermogelijkheden. We zouden bijvoorbeeld
consequenter kunnen werken met de methode van palliatief
redeneren, waarbij we in iedere fase van het palliatieve
zorgproces heel zorgvuldig nagaan waar de patiënt behoefte
aan heeft op die vier gebieden, die Ingrid al noemde: fysiek,
psychisch, sociaal en spiritueel. Maar het belangrijkste vind
ik toch het directe contact met de gasten en hun familieleden.
We zouden meer tijd moeten vrij maken om ook één op één
met familieleden te praten.’
‘Samenwerking is prima’
Eva de Jager is het daarmee eens, maar kijkt er met een
iets andere blik naar. Zij is manager specialistische
zorg bij Florence. De hospicezorg is voor haar een nieuw
werkterrein. ‘Als manager van het verpleegkundig team
(de verpleegkundigen van het hospice zijn in dienst van
Florence, red.) moet ik onder meer in de gaten houden of
de geboden zorg aan de eisen van de verzekeraars en van
de inspectie voldoet. Verzekeraars stellen kwaliteitseisen
als voorwaarde voor de vergoeding van de zorg. Ieder jaar
maken we afspraken met alle verzekeraars en daarbij moeten
we als zorgaanbieder aan verschillende eisen voldoen. Als

Eva de Jager, Wilma Kooter en Ingrid Schonk (v.l.n.r.)

we een contract hebben met een zorgverzekeraar, kunnen
we de geboden zorg declareren. Voor verzekeraars is het
bijvoorbeeld van belang dat de dossiers op orde zijn en dat
er goed wordt samengewerkt met anderen in de zorgketen,
zoals met huisartsen. Aan die vereisten voldoet het hospice
zeker, want de dossiers zijn op orde en de samenwerking is –
voor zover ik dat nu kan beoordelen – heel goed!’
‘We doen natuurlijk al heel veel goed’, bevestigt Ingrid
Schonk, ‘en daar mogen we best trots op zijn. We hebben
bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in de training en opleiding
van de vrijwilligers. Zij leveren immers ook een belangrijke
bijdrage aan de zorg voor de gast en diens naasten. Zo bieden
we hen in het najaar een in company-training van de VPTZ aan.
Kwaliteit is wat de gast en diens familie belangrijk vinden.
Dat is lang niet altijd in cijfers uit te drukken. Onze kwaliteit
van werken vraagt permanent aandacht en onderhoud. En
daarom is die gezamenlijke zoektocht die we nu zijn gestart,
zo belangrijk!’
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Art of Balance zet zich in voor Hospice Wassenaar
‘Yoga betekent letterlijk verbinden’ is te lezen in de nieuwsbrief
van Art of Balance, de studio van Mariëlla Brouwer, waar
yogalessen zijn te volgen maar ook diverse massages zijn te
boeken. Ook al was ze nog nooit in aanraking geweest met
het hospice, toch maakte ze in december 2018 het prachtige
bedrag van € 175 over dat ze verzameld had door het geven
van zogenoemde ‘donatielessen, fooien, enzovoort’. Begin
februari kreeg Mariëlla een rondleiding in Hospice Wassenaar
en ze was erg onder de indruk. Ze blijft zich daarom voorlopig
inzetten voor het hospice en heeft in maart wederom € 180
gedoneerd, waarvoor veel dank!
Art of Balance | Mariëlla Brouwer | Havenkade 107
2242 TB Wassenaar | 06-21 48 52 61
artofbalance@ziggo.nl

Marielle Brouwer

Stamppottenbuffet Boerderij Meijendel
Op de laatste dag van februari organiseerde Cees Jan
Bouman die samen met zijn kinderen, schoonzoon en
kleindochter Boerderij Meijendel in de Wassenaarse duinen
tot een veelbezochte pleisterplaats heeft gemaakt, een
stampottenavond waarvan de gehele opbrengst geschonken
werd aan Hospice Wassenaar. Het restaurant was tot de laatste
stoel bezet en onder de tonen van een prima zanger werd het
een gezellige avond. Iedereen was vol lof over het buffet met
een keur aan stamppotten, worst, gehaktballen en ouderwets
‘draadjesvlees’. De volgende dag nam Cees contact op met
het hospice om te melden dat hij zojuist de opbrengst van de
avond, maar liefst € 3.000,=, had overgemaakt. Hij voegde
daar nog een prachtig cadeau aan toe: de stamppottenavond
wordt een jaarlijkse traditie!

Cees Jan Bouman (r) met een deel van zijn ‘crew’

Carpe Diem, expositie voor Hospice Wassenaar
Carpe Diem is de naam van de expositie die tot eind mei in
de bibliotheek van Wassenaar te zien was. Daar hingen
tekeningen van Sonia L’éatarde, die herinneringen oproepen
en iets moois toevoegen aan het leven. De opbrengst van de
expositie ging geheel naar Hospice Wassenaar. Sonia is een
internationaal georiënteerde Wassenaarse. Met wortels in
Canada, Spaanse ouders, een atelier in Duitsland en inspiratie
die ze uit Frankrijk haalt, tekent, schildert en schrijft ze vanuit
haar hart. Voor deze expositie had ze 24 tekeningen van dieren
en mensen gemaakt, die tot ieders verbeelding spreken. Zacht
van kleur en met minimale middelen raakt ze de kern van
het object dat ze portretteert. Koeien, zwanen en prachtige
vogeltjes vonden een nieuw onderkomen. ‘Carpe Diem, pluk
de dag! Ik hoopte met deze werken een hospice state-of-mind
te creëren waarin mensen even gingen zitten om te genieten
en écht te kijken. En dat is gelukt!’ Kijk voor meer informatie op
sonialeatarde.webnode.nl of op Facebook en Instagram.
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Ida Spelt, huisarts, Sonia L'éatarde, Gijs van der Zalm, psycholoog en
Ingrid Schonk, coördinator Hospice Wassenaar (v.l.n.r.)

