Training van nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers maken eerst kennis met de coördinatoren en volgen een informatiebijeenkomst. Dan lopen zij eerst
een paar diensten mee met ervaren vrijwilligers. Daarna nemen zij deel aan een training. Trainer Odile Ebbing vertelt hoe
zij deze training van nieuwe vrijwilligers ervaart.

‘Sinds 2011 verzorg ik voor het hospice de training voor nieuwe
vrijwilligers. Ik vind het een speciale training om te geven, mede
door de sfeer in het hospice. Als ik aankom heb ik altijd het idee
dat ik in een soort vreedzame enclave binnenkom. Er hangt een
rustige, bijna serene sfeer die ik aangenaam vind. En dat terwijl
er mensen bezig zijn het leven los te laten en afscheid te nemen.
Laatst zei iemand in de training: “Zag de wereld er maar uit zoals
hier in het hospice!” Iedereen zet zich voor anderen in, er is tijd
en aandacht voor gasten en hun familie, en er zijn weinig korte
lontjes.

Odile Ebbing

Leren er voor de ander te zijn
Dat is ook waar het in de training over gaat: jezelf in dienst van
de gast en diens naasten stellen en de laatste levensfase voor
mensen zo aangenaam mogelijk maken. Om dat te bereiken
moet je voelsprieten ontwikkelen, zodat je er echt voor de ander
kunt zijn. Je moet ook in staat zijn om je eigen sores thuis te
laten. En je moet een aantal vaardigheden aanleren, zoals echt
goed luisteren.
Tijdens de training wordt gesproken over de laatste levensfase en
over sterven. Als je in een hospice werkt, moet je je ervan bewust
zijn hoe je daarover denkt en wat voor gevoelens je daarbij hebt.
Ben je zelf bijvoorbeeld bang om alleen te sterven en weet je
dat niet, dan maak je je misschien zorgen om een gast die vaak
alleen is en ga je voor die gast extra dingen doen. Dat hoeft dan
niet per se te zijn wat de gast prettig vindt.
Ook bespreken we hoe je voor jezelf kunt zorgen. Er gebeuren
in het hospice dingen die je kunnen raken. Als een gast langer in
het hospice heeft gelegen of nog erg jong is of misschien op een
vriend of familielid lijkt, kan dat bijzondere indruk maken. Op
zo’n moment is het belangrijk dat je weet hoe je kunt opladen,
bijvoorbeeld door even te praten met een andere vrijwilliger.
De training bestaat uit twee dagen, met een of twee weken
ertussen. De bijeenkomsten zijn intensief, maar gelukkig wordt
er ook gelachen. Daardoor ontstaat er vaak een extra band
tussen vrijwilligers die in hetzelfde jaar de training volgen. Bij
de training is altijd één van de coördinatoren aanwezig. Zo leren
vrijwilligers en coördinatoren elkaar ook beter kennen en kunnen
vragen over de gang van zaken in het hospice onmiddellijk
worden beantwoord.
Nieuwe vrijwilligers vinden hun draai in het hospice
Na ongeveer zes maanden is er een terugkomochtend. Dan
komen vragen aan bod die in de tussenliggende tijd zijn gerezen,
en worden situaties besproken die vrijwilligers opvallend of
ingewikkeld vonden. Dat laatste doen we in intervisievorm,
waardoor vrijwilligers zich bewust worden van eigen gedrag
en gedachten en leren nadenken over alternatieven om
met de situatie om te gaan. Geregeld zijn er groepen die als
intervisiegroep doorgaan en een paar keer per jaar samenkomen
om zo hun deskundigheid te bevorderen.
In oktober hadden we weer zo’n terugkombijeenkomst en
het was mooi te zien hoe iedereen zijn of haar draai in het
hospice heeft gevonden en hoe ervaringen en vragen werden
uitgewisseld.
Ik heb dan een heel tevreden gevoel: als vrijwilligers in het hospice
goed met elkaar kunnen praten en ervaringen uitwisselen, komt
dat het welzijn van iedereen in het hospice ten goede.’
Odile Ebbing
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Uit de coördinatorenkamer

Kwaliteit in palliatieve zorg
Nooit eerder stond palliatieve zorg zo hoog op de politieke
agenda. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn
en Sport) stelt dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is,
verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het
juiste moment en door de juiste zorgverleners. Richtinggevend
hierbij is het in 2017 gelanceerde Kwaliteitskader palliatieve
zorg Nederland waarin vanuit patiëntenperspectief omschreven
staat aan welke criteria goede palliatieve zorg moet voldoen.
Binnen de muren van ons hospice is het bewaken van de kwaliteit
van de palliatieve zorg één van de kerntaken van de coördinator.
Onze missie is om op respectvolle wijze optimaal bij te dragen
aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van onze
gasten. Daarnaast hebben wij ook de taak een bijdrage te leveren
aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van
palliatieve zorg. Het Kwaliteitskader daagt ons uit om kritisch te
blijven kijken naar de manier waarop wij binnen ons hospice de
palliatieve zorg vormgeven. Het is voor ons vanzelfsprekend dat
de wensen en behoeften van onze gast en diens naasten hierin
sturend zijn. Gedurende het verblijf van de gast in het hospice
is er continu aandacht om dit proces goed te laten verlopen, te
evalueren en bij te sturen. In samenspraak met de gast en diens
naasten is goede afstemming binnen het team van coördinatoren,
verpleegkundigen, geestelijk verzorger, vrijwilligers, huisartsen
en palliatief consulent een belangrijke voorwaarde.

Veiligheid voorop!
Wat moet je doen als je iemand – een gast, een familielid,
een collega – bewegingloos in de gang ziet liggen? Hoe
moet je reageren als een brandalarm afgaat?
Alle vrijwilligers volgden in november een korte cursus
bedrijfshulpverlening (BHV). Daarbij staat veiligheid voorop:
veiligheid voor de ander en veiligheid voor jezelf. Dus werd er in
kleine groepjes beoordeeld wat er aan de hand kan zijn met die
bewegingloze persoon in de gang en hoe je daar het beste op
kunt reageren. En buiten, in de tuin, werd druk geoefend met de
brandblusser. Met dank aan Berry van der Holst voor sponsoring
van de verlichting tijdens de brandblusoefening in de avond.
Dat de veiligheid van de gasten in het hospice en hun
familieleden voorop staat, blijkt ook uit andere ontwikkelingen.
Zo is onze ‘klusvrijwilliger’ Paul Verhaar, die doorgaans
alle kapotte lampen vervangt en alle losse schroeven weer
vastdraait, sinds kort gecertificeerd Beheerder Brandmeld- en
Ontruimingsalarminstallatie. Hij zorgt ervoor dat het beheer,
de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie op
de juiste wijze plaatsvinden. Hiermee voldoet het hospice aan
de wettelijke veiligheidseisen. Dat allemaal in het kader van het
kwaliteitsbeleid van het hospice!
Hans Janssen
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Nadat een gast is overleden ontvangen wij middels
nazorggesprekken en enquêtes terugkoppeling van de
nabestaanden over de geboden zorg. Dikwijls worden wij
geraakt door de vele uitingen van dankbaarheid die wij mogen
ontvangen. Zeker zo belangrijk vinden wij de aandachtspunten
die aan ons teruggeven worden, wij nemen dit serieus en het zet
ons in beweging om onze kwaliteit van zorg aan te scherpen op
punten waarop dit van toepassing is.

Ingrid Schonk, coördinator

Het leven in liefde loslaten
Eveline Tromp is vanaf het begin verbonden aan het hospice. Zij begeleidt als
psycho-oncologisch therapeute gasten naar het moment van sterven en heeft
als doel dat de gast ‘in vrede’ het leven los kan laten. Haar gezin is haar eigen
bron van harmonie en liefde: daar put ze haar energie uit. ‘In deze fase van het
leven valt alle franje weg en komt het aan op wat er echt toe doet. Iedereen
heeft in zijn of haar leven fouten gemaakt, maar het jezelf en anderen vergeven
is iets wat je nu nog kunt doen’. Ook de familie kan worden geholpen met
rouwverwerking. ‘Dankzij eigen ervaringen weet ik dat het goedkomt met de
achtergeblevenen.’

Je kunt leren om het leven in liefde los te laten

houvast in dit leven en geeft haar de
kracht om haar werk zo goed mogelijk
uit te voeren. ‘Natuurlijk ben ik soms
emotioneel ontdaan. Als een ouder met
nog jonge kinderen komt te sterven of
als iemand met veel onverwerkt verdriet
kampt bijvoorbeeld.’
Ze heeft een niet-medisch boek
geschreven met de titel “Als je hebt
gehoord dat je niet meer beter wordt”.
Dit boek kwam in eerste instantie in
beperkte oplage tot stand dankzij een
samenwerking met en donatie van Pink
Ribbon, maar is zo succesvol dat het
nu overal te koop is. ‘Het is een soort
werkboek, waarin je aantekeningen kunt
maken.’ Ook geeft Eveline regelmatig
lezingen en workshops.
Al vanaf het begin is Eveline betrokken bij
Hospice Wassenaar. ‘Ik vind het een fijne
en warme plek.
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Eveline Tromp (57) is haar werkzame
carrière begonnen als oefentherapeut,
maar schoof bijna 25 jaar geleden
langzaam richting de psycho-oncologie.
‘Ik kwam in aanraking met een bijzondere
vrouw, Agnes, waarvan de artsen zeiden
dat ze nog maar een paar weken tot een
paar maanden te leven had. Ze heeft nog
twee jaar geleefd en ik heb veel van haar
geleerd. Onder andere dat ‘hoop doet
leven’.’
‘Sommige gasten in het hospice willen
niets liever dan ‘rust’. Dat betekent dat
ze onrust voelen. Met het aanpakken en
hopelijk weghalen van die onrust kan ik
helpen.’ Eveline is een ervaren, aimabele
en vooral lieve vrouw. Ze is begaan met
haar cliënten in het hospice, maar ook
daarbuiten in bijvoorbeeld haar eigen
praktijk in Oegstgeest. ‘Het moeilijke van
werken in een hospice is dat er zo weinig
tijd en energie rest.’ Toch lukt het haar
regelmatig iemand zo vredig als mogelijk
afscheid te laten nemen.
‘Niet iedereen is goed in afscheid nemen.
Als je eenmaal hebt gehoord dat je niet
meer beter wordt, valt veel weg. Wat
overblijft zijn dan vaak de relaties met
partner, familie, kinderen en vrienden.
Relaties zijn vaak de rode draad in mijn
interventie. Ik kan de gasten helpen bij het
uitspreken van liefde naar hun naasten.’
Zelf blijft Eveline altijd leren om haar
cliënten nog beter te kunnen helpen. ‘Ik
zie het leven als een grote leerschool.
Obstakels kunnen ook kansen zijn.’ Ze
probeert mensen te laten inzien dat ze
ook op een andere manier kunnen denken.
‘Dagelijks maken wij zelf de keuze om te
denken vanuit schuld, pijn of angst. Toch
kun je er ook voor kiezen om te denken
vanuit vergeving en onschuld.’
Eveline is gelukkig getrouwd en moeder
van drie volwassen kinderen. Het is haar

Het gebouw hier aan de Kerkstraat is
prachtig, ook de ligging naast de kerk
vind ik passend. De samenwerking met
de coördinatoren en verpleegkundigen
verloopt ontzettend prettig. Zij hebben
echt oog voor de mentaal-emotionele
situatie van hun gasten. De sfeervolle
inrichting vind ik ook aangenaam. Stijlvol,
precies zoals ik het thuis zou willen
hebben. En de gasten worden hier echt
vertroeteld. Dat vind ik zo mooi!’
De toegevoegde waarde van psychooncologisch werk is duidelijk: ‘Helaas is er
nog geen knopje waar je op kan drukken
als je ziek bent zodat je weer gezond kunt
worden. Het moment van sterven heb je
niet in de hand. Wel kan je leren om het
leven in liefde los te laten.’
Iris Oostlander
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Vrienden van Hospice Wassenaar
Naast de bijdragen van donateurs, gasten en familie krijgen we
steeds meer bijdragen door periodieke schenkingen. Dit is een
manier van schenken, waardoor u het hele bedrag direct kunt
aftrekken voor de belasting. Er moet dan wel een overeenkomst
voor vijf jaar getekend worden. Dit formulier kunt u aanvragen
via een e-mail (vriendenvan@hospicewassenaar.nl) of u belt
naar het secretariaat (070-331 18 96). We verwachten dat we in
2018 ca. €13.000,= zullen ontvangen via periodieke schenkingen.
Daarnaast geven steeds meer mensen via een automatische
incasso. Wilt u ook op deze manier doneren, vul dan de
machtigingskaart op de website (onder vrienden) in.
Ook zijn er veel eenmalige gulle gevers en stichtingen/
organisaties die hun bijdrage (vaak jaarlijks) geven.

De lege flessen-actie bij Albert Heijn in de maanden juli/augustus
heeft een mooi bedrag van bijna € 400,= opgeleverd.
Verder werden we geïnformeerd door een notaris dat er weer een
mooie gift aankomt. De Debman Foundation heeft een gift van ca
€16.000 toegezegd om een aantal wensen van de coördinatoren
in vervulling te laten gaan, zoals een luxe douchestoel en een
bladderscan voor blaasonderzoek. Daarmee kan de kwaliteit van
onze zorg nog meer verbeterd worden.
Allen hartelijk dank voor uw 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.

Vrijwilliger én donateur!
Het hospice ontvangt giften van diverse donateurs: zo zijn er ‘de Vrienden van Hospice Wassenaar’, die hun vaste
bijdragen leveren. Er zijn ook donaties in natura: de bloemist op de Schouwweg brengt bijvoorbeeld elke maandag een
vers bloemstuk voor de keukentafel en een groenteman uit Voorschoten biedt elke week een fruitschaal aan. Prachtig!
En alle donaties worden uiteraard zeer gewaardeerd. Het wordt wel heel bijzonder als vrijwilligers, die zich toch al op
andere manieren inzetten voor de gasten in het hospice, daarnaast ook nog donateur worden. Het gebeurde de afgelopen
weken tweemaal.
vragen met een bijdrage voor het hospice.
Het verjaardagsfeest werd in een aantal
opzichten een surpriseparty: een week
vóór de eigenlijke verjaardag zaten alle
vrienden en familieleden klaar in een
café. En het verjaardagscadeau werd
een mooi geschenk aan het hospice: een
bedrag van € 600,=!

81-jarige vader van Annelies, werden
zij door een goede vriend van Bert in de
echt verbonden. Annelies: ‘Ik voel mij
verbonden met het doel van het hospice.
Met het bedrag dat we hebben ontvangen
kunnen we een fijne schenking aan het
hospice doen.’
Hans Janssen

Annelies Elzenga trad op 20 oktober in
het huwelijk met Bert. Ook Annelies en
Bert hadden besloten de bruiloftsgasten
een bijdrage voor het hospice te vragen.
Het werd in meerdere opzichten een
bijzonder huwelijk. Van de kinderen van
Annelies was er één getuige, de andere
was ceremoniemeester en de derde
bracht zijn moeder de trouwzaal van
Kasteel Wittenburg binnen en ‘gaf’ haar
aan Bert. Annelies en Bert lazen elkaar
hun zelf opgestelde huwelijksgeloften
voor. In aanwezigheid van tachtig
vrienden en familieleden, onder wie de
Monica van der Plaat
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Het bruidspaar Annelies en Bert
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Monica van der Plaat vierde haar 60e
verjaardag met familie en vrienden.
Haar man en kinderen hadden de regie
genomen en vroegen wat Monica als
cadeau wilde. Monica is nu vier jaar
vrijwilliger in het hospice en merkt dat
het hospice vaak voor grote uitgaven
moet ‘puzzelen’. Monica besloot haar
familie en vrienden een envelopje te

