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12,5 jaar!
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‘Palliatieve zorg is teamwork bij uitstek’
-gesprek met de palliatief consulentIn Hospice Wassenaar werken vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren. Gasten en familieleden
zien hen dagelijks. Maar achter de schermen werkt
er ook een palliatief consulent en die heeft een
belangrijke rol. Hoog tijd om kennis te maken met
Jacques Hoornweg, palliatief consulent. Jacques (68)
was huisarts in Voorhout, inmiddels gepensioneerd.
Hij komt eenmaal per week naar het hospice voor
overleg met de verpleegkundigen, de coördinatoren
en de huisartsen van de gasten.
Wat doet een palliatief consulent precies?
Jacques Hoornweg: ‘Als iemand in het hospice wordt
opgenomen, blijft in principe de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisartsen worden
eenmaal per week uitgenodigd voor overleg in het hospice.
In dat wekelijks overleg denk ik met de huisartsen mee.
Welke medicijnen heeft onze gast bijvoorbeeld nodig,
welke medicijnen kunnen achterwege blijven? Welke
klachten kunnen we misschien voorzien en kunnen we
daar al op voorhand maatregelen voor treffen? Dat soort
vragen. Zo ben ik er medeverantwoordelijk voor dat onze
gasten de best mogelijke zorg krijgen.’
Hoe word je palliatief consulent?
Jacques: ‘Een palliatief consulent is een gespecialiseerde
huisarts. Ik heb de tweejarige kaderopleiding Palliatieve
Zorg gedaan. Dat kan in Nederland, maar ik heb – al
zeventien jaar geleden – de opleiding in Engeland gevolgd.
Daar kreeg de palliatieve zorg toen al veel meer aandacht
dan in Nederland. Na die opleiding maakte ik deel uit van
een consultatieteam in de regio: ik was beschikbaar voor
collega’s die behoefte hadden aan advies over palliatieve
zorg. In die tijd was ik ook betrokken bij de oprichting
van het hospice in Sassenheim. Als patiënten van buiten
de regio daar werden opgenomen, nam ik de rol van hun
huisarts over. Sinds de oprichting ben ik palliatief consulent
in dit hospice, in Wassenaar. Zelf zie ik geen gasten, tenzij
de huisarts voorstelt om samen een gast te bezoeken.’

‘Juist in de laatste levensfase kunnen wij veel voor mensen
betekenen’

Waar heb je het meeste mee te maken?
‘Veel vragen gaan over medicatie. Hoe kunnen we,
bijvoorbeeld, de pijn bestrijden? Pijn is echt niet in alle
gevallen te voorkomen, maar met heel gerichte medicatie
kunnen we de pijn vaak wel dragelijk maken. Sommige
medicijnen kunnen we schrappen. Als iemand in een
hospice ligt, is het minder zinvol om nog medicijnen te
slikken ter bestrijding van hart- en vaatziekten.
Bloeddrukverlagers kunnen zelfs extra last veroorzaken.
Dan is het dus beter om die weg te laten.’
‘Sommige gasten krijgen last van een delier. Dat is
een ontregeling van de hersenen als gevolg van een
lichamelijke aandoening. Mensen met een delier kunnen
onder meer gaan hallucineren en last krijgen van wanen.
Het is te vergelijken met het ijlen van een kind met hoge
koorts. Het is belangrijk om pro-actief te denken en te
proberen een delier te voorkomen. Medicijnen zoals Haldol
kunnen helpen om de klachten terug te dringen. Over dat
soort zaken denk ik met de huisartsen mee.’
zie vervolg op pag. 2

Wat zijn de belangrijkste lessen die je zelf hebt geleerd?
De opleiding heeft mij geleerd dat je juist in de laatste levensfase
veel voor mensen kan betekenen. De term ‘wij kunnen helaas niets
meer voor u doen’ zou uit het medisch woordenboek geschrapt
moeten worden! Het gaat om de kwaliteit van leven, juist in die
levensfase, zowel bij de patiënt als bij diens naasten. Belangrijk
is ook dat patiënt en naasten dezelfde informatie krijgen. Het
is fnuikend voor relaties tussen volwassenen, maar ook tussen
volwassenen en kinderen als informatie over ziekte en sterven
niet door iedereen gedeeld wordt.

Praat erover, betrek er ook je kinderen bij. Dat kan moeilijk zijn
en soms is het nodig hier gespecialiseerde hulp voor te zoeken.
Ik gaf les op het huisartseninstituut, samen met een
kinderpsychologe. Die liet zien hoe ze met poppen en andere
spelmaterialen kinderen helpt om over hun emoties te praten
en ze zo te verwerken. Een prachtig proces. Maar dat vereist wel
samenwerking. Eigenlijk geldt dat voor de hele palliatieve zorg:
het is teamwork bij uitstek!’
Hans Janssen

Alles stroomt
Het gebeurde in de woonkeuken. “Jullie zijn mijn sherpa’s!”
Dat zei de nog vrij jonge man, gast in ons hospice en vroeger
fanatiek bergbeklimmer, tegen de aanwezige vrijwilligers en
de coördinator. Het was even heel stil. Die woorden raakten
aan de essentie van het hospice-wezen. De essentie, want deze
bergbeklimmer kon er blindelings op vertrouwen dat zijn helpers
hem veilig naar de top zouden brengen. Maar hij besefte ook dat
hij niet op de begane grond zou terugkeren. Zijn sherpa’s zouden
dat wel doen, om er weer te zijn met al hun zorg en warmte voor
de volgende bergbeklimmer.
Het leven in ons Hospice Wassenaar is elke dag weer bijzonder,
anders, en uniek. Behalve verdriet en zorgen is er gelukkig ook
veel om ons over te verheugen. Dat geldt voor allen, zeker ook
voor onze doodzieke gasten en hun naasten. Dat er behalve
veel gehuild ook regelmatig gelachen wordt is - naar het mij
voorkomt - een groot goed. Ik noem hier een paar dingen die tot
blijheid stemmen.
Daar is in de allereerste plaats de grote dankbaarheid van onze
gasten en hun naasten. Die dankbaarheid is de beloning voor alle
energie die wij met zijn allen steken in het welzijn van mensen in
misschien wel de moeilijkste periode in hun leven.
Daar is de niet-aflatende steun van allen die de Stichting
Vrienden van het Hospice steunen. Zonder hun structurele steun
zou het Hospice geen bestaansrecht hebben.
Daar is ook de wezenlijke belangstelling en steun van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: zij hebben
zich daadwerkelijk geïnteresseerd getoond in ons Hospice en
zijn ook met een zware delegatie bij ons op bezoek gekomen.
Ook hebben zij het aangedurfd ons bezwaarschrift tegen hun
oorspronkelijke subsidiebeschikking te honoreren en een
aanzienlijk hoger bedrag dan aanvankelijk toegekend aan ons
uit te keren.
En dan zijn er - last but not least - de indrukwekkende particuliere
initiatieven die mede bedoeld zijn om geld te genereren voor ons
hospice. Ik pik er drie uit: het recente spinning evenement van
Martin Smits bij Njoy Fitness, de komende Carbage Run en de

Elfstedentocht die gelopen gaat worden (zie verderop in deze
Nieuwsbrief).
Er is het afgelopen half jaar - naast de dagelijkse enerverende
gang van zaken - weer heel veel gebeurd: sponsoracties zoals
de genoemde drie werden ondernomen, maar ook stonden
vrijwilligers weer op de markt in Wassenaar en in Voorschoten.
Thema-avonden werden georganiseerd, een buitengewoon
mooie bijeenkomst voor nabestaanden werd belegd, inleidingen
over Hospice Wassenaar werden gehouden voor groepen
belangstellenden. De vinger werd aan de pols gehouden in
verband met de nieuwbouw naast het hospice die nu toch echt
binnenkort een aanvang gaat nemen. Het zijn maar voorbeelden.
Die illustreren wel hoe ons hospice bruist van leven.
Er is niet alleen veel gebeurd, er staat binnen de organisatie
binnenkort ook veel te gebeuren. Ten eerste komt er eind maart
het 12 ½-jarig jubileum van ons Hospice aan. En ten tweede en dat hakt er natuurlijk flink in - heeft Elsbeth Zonnevylle,
onze hoofdcoördinator van het eerste uur, aangegeven dat zij
het moment van ons jubileum wil aangrijpen om haar functie
als 1ste coördinator neer te leggen. Gelukkig kunnen wij ook
melden dat er een prima opvolgster in de startblokken staat:
Ingrid Schonk, sinds jaar en dag coördinator. Wij gaan bij dit alles
natuurlijk uitvoerig stilstaan in het voorjaar 2018!

Niets blijft hetzelfde.
Wij allen - bestuur,
coördinatoren, verpleegkundigen, geestelijk verzorger
en vrijwilligers - trachten van
dag tot dag daarop creatief,
soepel en sterk in te spelen.
Namens het bestuur,
Else van Dijk-Staats (voorzitter)

Colofon December 2017
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Hospice
Wassenaar Verschijnt twee maal per jaar in juni en
december Oplage 1.600 .

2

Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl

Elsbeth Zonnevylle 12,5 jaar coördinator
bij het hospice
Op 1 juni 2005 kwam Elsbeth Zonnevylle in dienst bij de
Stichting Hospice Wassenaar. Afgelopen 1 december
precies 12,5 jaar geleden. Een mijlpaal en een goede reden
om samen met haar terug te blikken.
Wat zijn de eerste beelden die bij je opkomen van de
startfase?
Elsbeth: ‘Een campingtafeltje op een betonnen vloer. Verder
was er helemaal niets. Door de startgroep was al veel voorwerk
gedaan.
Er lag al een goede beleidsvisie, er waren afspraken gemaakt
over de huisvesting in een dubbel nieuwbouwappartement
naast het Sophiekehuis. Maar er moest nog heel veel gebeuren
om het ook echt voor elkaar te krijgen. Er moesten vrijwilligers
worden geworven, de verpleegkundige zorg moest nog geregeld
worden en het gebouw moest nog helemaal worden ingericht. Er
is door iedereen keihard gewerkt en daardoor lukte het om op 25
september 2005 het hospice te openen.’
‘Zeker in de beginfase was het echt pionieren. Heel veel dingen
hebben we moeten leren in de dagelijkse praktijk. Daarbij
hebben we ook veel gehad aan de andere hospices in de regio die
hun kennis en ervaring met ons wilden delen.’
Wat waren eigenlijk je beweegredenen om te solliciteren?
‘Ik werk sinds m’n achttiende in de zorg. Eerst als verpleegkundige
chirurgie in het AZL, daarna verliep mijn carrière van oproepkracht tot beleidsmedewerker bij een huisartsenvereniging
en veel vrijwilligerswerk in de kraamzorg tot coordinator van
Hospice Wassenaar. Mijn hart ligt bij de zorg, maar ik houd er
ook van om dingen te regelen en te organiseren. Inmiddels was ik
ook intensiever in aanraking gekomen met de palliatieve zorg en
zag dat er op dat terrein nog heel veel te doen was. In de functie
bij het hospice kwam dat allemaal mooi samen.’
‘Bovendien spreekt kleinschaligheid me erg aan. Op sommige
plekken in de zorg lijken de systemen en de bureaucratie
belangrijker dan de mensen om wie het gaat. In het hospice
kunnen we altijd de mensen op nummer één zetten. Natuurlijk
heb je daar ook spelregels en kwaliteitseisen nodig. Maar
protocollen zijn er voor de mensen, nooit andersom.’
Wat heeft in al die jaren het meeste indruk op je gemaakt?
Resoluut: ‘De tomeloze en liefdevolle inzet van de vrijwilligers. Zij
zijn de basis van alles. Zonder de vrijwilligers zou er geen hospice
zijn. Wat mij altijd diep raakt zijn de gezamenlijke momenten
met de vrijwilligers, zoals bij de opening van het nieuwe hospice.
Als je daar dan staat met die ruim tachtig parels in een tent: echt
heel bijzonder.’

‘Ik zie geen hoogtepunten,
maar een hoogvlakte’

Elsbeth Zonnevylle krijgt bij haar jubileum een album aangeboden met
bijzondere foto’s uit de afgelopen 12,5 jaar

‘Natuurlijk denk ik ook aan al die bijzondere momenten met
onze gasten. De talloze mooie en spontane gesprekken. De
indrukwekkende manier waarop mensen het leven kunnen
loslaten. Naast verdrietige en emotionele gebeurtenissen,
ook de mooie feestelijke momenten. Ik denk bijvoorbeeld aan
de bijzondere sfeer die we hier rond de kerstdagen ervaren.
Geweldig hoe de vrijwilligers daar een feest van weten te maken.’
‘Misschien klinkt het een beetje overdreven, maar ik ervaar
het echt zo: terugkijkend zie ik geen hoogtepunten maar een
hoogvlakte.’
En toch ga je het hospice op 1 april verlaten?
‘Dat was een zware beslissing waar ik lang en goed over
nagedacht heb. Natuurlijk gaat afscheid me zeer aan het hart,
maar het is een goede keuze. We hebben met elkaar prachtige
jaren gehad en iets moois kunnen opbouwen. Het is een goed
moment om de tijd en ruimte te nemen voor andere dingen.
Ik heb nog zo veel ideeën waar ik mee aan de slag wil: cultuur,
sport, bestuurlijk. Het heeft nog geen vastomlijnde vorm, maar
dat gaat zeker heel snel komen.”
Hoe zie je de toekomst van het hospice?
‘Er is een enthousiast bestuur, we hebben een geweldig team
vrijwilligers en ik ben heel blij dat het bestuur heeft besloten
Ingrid Schonk te benoemen tot eerste coördinator. Alle
ingrediënten zijn aanwezig voor een mooie toekomst. Ik heb
er alle vertrouwen in dat het hospice ook in de toekomst een
goede balans zal weten te vinden van een professionele, goed
functionerende organisatie waar huiselijkheid en menselijke
warmte centraal staan.’
Meindert Stolk
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Hartverwarmend
U heeft het op de voorgaande pagina’s al kunnen lezen, eind maart is het 12,5
jaar geleden dat Hospice Wassenaar de deuren opende. Daarmee is 2018 dus een
jubileumjaar en voordat dit jaar zelfs maar gestart is, is ons hospice al verrast met een
viertal prachtige cadeaus; enkele tientallen enthousiaste mannen en vrouwen zullen
zich in het zweet gaan werken, swingen, afzien en bijzondere prestaties gaan leveren
met als doel om geld in te zamelen voor het hospice. Fantastisch om te ervaren dat
Hospice Wassenaar zo’n gewaardeerde plek in onze regio heeft verworven! Op deze
pagina’s pakken we de cadeaus alvast een beetje uit…………..
Ruud Bellekom

Spinnen op 100 fietsen!
Afgelopen zomer maakte het hospice kennis met Martin Smits, spinning docent bij
o.a. NJOY Fitness in Wassenaar. Enthousiast vertelde hij dat hij voornemens was
een spinningmarathon ten bate van ons hospice te organiseren; ‘Eigenlijk is het
idee afkomstig van een groep deelnemers die ik train’, vertelde Martin. ‘Ik heb al een
paar keer een spinningmarathon georganiseerd. Toen ging het geld dat ik daarmee
ophaalde, naar goede doelen zoals de kankerbestrijding. Prima natuurlijk, maar
dit keer zoek ik een lokaal doel. De deelnemers kwamen zelf met het voorstel om
het voor het hospice Wassenaar te doen.’ Martin werd rondgeleid door het hospice
en was overtuigd; ‘Ik zag vrijwilligers aan het werk, in gesprek met familieleden
van gasten in het hospice. Dat maakte grote indruk op me. Geweldig hoe warm
vrijwilligers en verpleegkundigen daar met gasten en familieleden omgaan.’
Eind september werd er op 50 fietsen 6 uur lang gefietst. Elk uur zat een andere
instructeur voor de groep en wisselden de deelnemers elkaar af. Er waren echter
ook enkele spinners die de volle 6 uur aan één stuk op de fiets zaten! De dag werd
afgesloten met een buffet en loterij met prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door
vele bedrijven in en buiten Wassenaar. Secretaris Odette Paauwe en coordinator
Danielle Coppens mochten aan het eind van de dag een cheque ter waarde van
€ 3410 in ontvangst nemen! Inmiddels zijn hiervan o.a. nieuwe vloerkleden voor
de gastenkamers gekocht en genieten de gasten mede hierdoor van de warme
en huiselijke sfeer in hun kamer. Groot was de verrassing toen Martin in de week
na deze zeer geslaagde actie aankondigde om op 29 september 2018 wederom
een spinningmarathon te organiseren en
het hospice daar weer als goed doel aan
te koppelen! Zijn streven is om dan 100
fietsen te ‘verkopen’ en hij benadrukt dat
hij dit niet alleen organiseert maar daarbij
de onmisbare hulp van zijn spinninggroep
bij NJOY krijgt. Belangstellenden die alvast
in training willen gaan voor deze grote
spinningmarathon moeten maar eens
binnenlopen bij NJOY boven het Zwembad
in Wassenaar en zich aanmelden voor
een van de spinninglessen. Zodra de
inschrijving is geopend zal dat ook bekend
worden gemaakt op de website van het
hospice, wilt u nu al verzekerd zijn van een
plek op een van de spinningfietsen stuur
dan een mailtje naar Martin;
mscemotionandwellness@gmail.com
Martin komt de nieuwe vloerkleden met trots ‘inspecteren’
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Elfstedentocht
voor ultralopers
Op pinksterzaterdag 2018 zal Wassenaarder en
ultraloper Pieter den Edel (44) in Bolsward aan de
start staan van de Elfstedentocht voor ultralopers.
Net als de schaatsvariant voert deze hardlooptocht
langs de Friese elf steden, de afstand bedraagt maar
liefst 230 kilometer! en Pieter koppelt deze uitdaging
aan Hospice Wassenaar. Ultralopers zijn topsporters
die afstanden lopen boven de marathonafstand.
Waarom kun je je afvragen en dat was precies de
vraag die wij aan Pieter voorlegde: ‘Bij mij begon het
11 jaar geleden toen ik door een vriend uitgedaagd
werd om 10 km te gaan lopen met de uitdagende
opmerking ‘en ik ga van jou winnen’. Dat moet je
tegen mij niet zeggen. Ik ben toen gaan trainen
en heb me ingeschreven voor deze afstand die
gelopen werd tijdens de Marathon van Rotterdam.
Ik betrapte mezelf erop dat ik het lopen heel leuk
vond en ging steeds grotere afstanden lopen zoals
de City-Pier-City loop en een halve marathon. Alleen
deed ik dat te snel en dat leidde tot blessures. Ik ben
toen bij het Tri-team (hardloopclub in Wassenaar)
terechtgekomen en leerde daar onder deskundige
leiding trainen. In 2010 resulteerde dat in mijn eerste
marathon. Daarna ging ik ook grotere afstanden
lopen, ik heb gewoon mazzel dat mijn lichaam dat
aankan.’ Dat dit niet zo gewoon is als Pieter wil doen
geloven blijkt wel als hij zijn trainingsprogramma
opsomt. Hij traint (of loopt wedstrijden) gedurende
6 dagen in de week, vrijdags is de vaste rustdag.
Een paar keer per week staat hij om 5.15 uur op om
voor zijn werk even een rondje groot Wassenaar te
lopen. Daarnaast is hij inmiddels zelf gediplomeerd
hardlooptrainer en geeft hij twee avonden per
week hardlooptraining bij het Tri-team. In de
weekenden loopt hij meestal wedstrijden. Eind
oktober bijvoorbeeld liep hij een wedstrijd over
130 km door het bos, tussen start en finish zaten
17 uur en 15 minuten. Begin 2017 werd bekend dat
volgend jaar de Elfstedentocht voor ultralopers
weer wordt georganiseerd. Deze hardloopvariant
is net zo mythisch als de schaatsvariant, hij werd
slechts twee keer eerder gehouden, voor het
laatst in 2002. Deelname is mogelijk als in de 12
maanden voorafgaand aan de tocht in een officiële
wedstrijd de 100 km binnen 11 uur is afgelegd. Pieter
heeft dit inmiddels twee keer gedaan. Ook een
medische test behoort tot de startcriteria evenals
een begeleidingsteam van minimaal 4 deskundige
en ervaren mensen tijdens de tocht. Op dit moment
hebben slecht 18 ultralopers (internationaal!) de
limiet gehaald. Er is plek voor 75 lopers, maar de
verwachting is dat het er maximaal 40 zullen worden.

Zes man op pad voor het hospice

230 km door het Friese land ten bate van het hospice

Half november heeft hij samen met zijn vriendin,
verpleegkundige die samen met haar vader, een
goede hardloopvriend en een collega trainer deel
uitmaakt van zijn begeleidingsteam, het parcours
met de auto verkend. ‘Nuttig want eerlijk gezegd
was ik nog nooit in Friesland geweest. Vooral de
eerste lus van 130 km lijkt mij zwaar door een heel
open omgeving. Tijdens de tocht gelden ook vereiste
doorkomsttijden, de eerste 100 km moet binnen
12,5 uur afgelegd worden, 160 km binnen 21 uur en
je moet finishen binnen 32 uur.’ Om zijn trainingen voedingsschema te bekostigen is Pieter op
zoek gegaan naar sponsors en omdat hij de tocht
met een doel wilde lopen kwam hij bij Hospice
Wassenaar terecht: ‘Alleen zo’n uitdaging aangaan
voor mezelf vond ik niet bevredigend, ik wil er
een goed en liefst lokaal doel aan koppelen. Mijn
vriendin is verpleegkundige in Hospice Rijnsburg. Ik
ken dus het principe van het hospice en vind het een
geweldige instelling. In die laatste fase van iemands
leven wordt je hier weer de mogelijkheid geboden
om ‘partner of kind van’ te zijn in plaats van zwaar
belaste mantelzorger, dat is zo waardevol dat ik me
daar graag voor inzet. De helft van mijn opgehaalde
sponsorgeld zal ik dan ook schenken aan het
hospice.’ Pieter is te volgen via zijn facebookpagina;
https://m.facebook.com/ultraloperpieter/
Wilt u Pieter sponsoren mail dan naar;
pieterdenedel@gmail.com

Jazz avond met
Frits Kaatee
Vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief
liep Cees Jan Bouman enthousiast ons hospice
binnen om te vertellen dat hij op 19 januari
2018 in zijn boerderij Meijendel een Jazzavond
organiseert in samenwerking met de band van
Frits Kaatee! De opbrengst van de entreegelden
én de horecaomzet worden geschonken aan het
hospice! Meer info binnenkort via de Wassenaarse
Krant. Wilt u deze swingende avond niet missen
en dansen voor het goede doel noteer dan alvast
deze datum in uw agenda.

Mannen en auto’s, op zich geen
vreemde combinatie. Zes stoere
Wassenaarse mannen in twee oude
rally-auto’s die 2.500 km onder barre
omstandigheden zullen afleggen en
daarmee geld gaan ophalen voor het
hospice wordt al specialer, is zelfs
ronduit hartverwarmend! Van 5 tot
en met 9 februari 2018 nemen Carlo
Brekelmans, Albert Meijer, Rob van der
Marel, Luc Blok, Auke Schaareman en Twee auto’s, zes mannen, 2500 rally KM’s, één doel;
Jasper Valentijn voor de tweede keer zoveel mogelijk geld inzamelen voor het hospice
deel aan de ‘Carbagerun’. Een rally voor
auto’s met een dagwaarde van maximaal € 500,- en minimaal achttien jaar oud.
Afgelopen winter hebben zij de rally voor het eerst gereden en voerde de tocht door
Scandinavië. De 2018 editie zal de mannen met hun auto’s door ‘Transsylvanië’
leiden. Er wordt gestart in München, vervolgens worden Oostenrijk, Slovenië,
Servië, Kroatië, Roemenië en Hongarije aangedaan om uiteindelijk te finishen in de
Slowaakse hoofdstad Bratislava.
Rally rijden doen de mannen al langer, afgelopen winter wilden ze wel eens
uitproberen of ze met hun hobby geld in konden zamelen voor een goed doel. Ze
kozen daarbij voor de Stichting Hoogvliegers, een stichting die zieke of gehandicapte
kinderen de dag van hun leven bezorgd door ze zelf (mee) te laten vliegen in een
helikopter. Gesteund door 125 sponsoren haalde ze ruim € 20.000 binnen.
Voor de rally komend jaar hebben zij het hospice als goed doel uitgekozen. Carlo
Brekelmans, mede namens zijn rally-collega’s, over deze keuze: ‘Het is natuurlijk
een heerlijk gevoel als je met je hobby waar jezelf zoveel plezier aan beleeft ook
anderen iets moois kunt geven. Dit jaar waren dat de kinderen en hun familie die
echt een fantastische dag beleven en even hun zorgen en pijn kunnen vergeten.
Bij het hospice zal het voornamelijk om ouderen gaan. Mede door onze, hopelijk
forse, bijdrage, kan dit fantastische huis blijven functioneren en wordt mensen de
mogelijkheid geboden op een waardige en warme manier afscheid van het leven te
nemen. Daar gaan we ons keihard voor inzetten, de sponsorwerving is al gestart!’
Uiteraard is Hospice Wassenaar vereerd met deze ‘uitverkiezing’ en gaan alle
medewerkers en vrijwilligers de mannen volgen op hun barre tocht door winters
centraal en oost Europa. De dagelijkse vlogs die ze tijdens de rally maken zijn
namelijk razend populair, ze kunnen dus heel wat volgers extra verwachten
volgend jaar! De rallyvrienden hebben het hospice gevraagd een verlanglijstje op
te stellen van maar liefst € 20.000, want dat is wederom het streefbedrag wat ze
op willen halen. Dat verlanglijstje is inmiddels overhandigd tijdens een bezoek van
de rallyrijders aan het hospice en bevat een tweetal lang gekoesterde wensen; een
nieuwe geavanceerde warm water/cv voorziening omdat de huidige installatie is
verouderd en jaarlijks een hele hoge gasrekening oplevert.
De investering bedraagt ongeveer € 12.500 maar levert een structurele bezuiniging
van € 3.000 op!
Daarnaast zou het hospice graag beschikken over een luxe douche-brancard, een
maatwerk rijdend bed waarmee de gasten liggend onder de douche kunnen. Voor
beide wensen hebben de rally-mannen het hospice de hand geschud en toegezegd
dat zij alles op alles gaan zetten om ze te verwezenlijken! Leest u dit en denkt u:
‘Dat wil ik ook wel ondersteunen’ stuur dan een mail naar rob@vdmarel.eu. Hij
kan u alles vertellen over de sponsormogelijkheden. Volg de rallymannen via;
https://www.facebook.com/wintercarbagerun2017/
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Themabijeenkomsten voor vrijwilligers
Training en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en
verpleegkundigen zijn van groot belang. Ze staan, zoals dat
heet, hoog op de agenda. Daarom organiseert het hospice – ook
dit jaar – een reeks informatieve themabijeekomsten voor onze
vrijwilligers, verpleegkundigen en bestuursleden. De keuze van
de thema’s komt tot stand in overleg met de vrijwilligers: waar
willen zij graag meer van weten? De themabijeenkomsten
zijn natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om (meer) kennis te
vergaren, maar bieden ook een ontspannen manier om elkaar te
kunnen treffen en de onderlinge contacten te verstevigen.

In de eerste themabijeenkomst, in mei van dit jaar, nam
Mary-An Bezemer, de geestelijk verzorger van het hospice, de
deelnemers mee op haar route door het hospice. Ze vertelde over
haar ontmoetingen met de gasten en over de gedachtenwereld
daarachter: bezien vanuit het hart, vanuit een professionele
insteek en vanuit degene die jezelf bent. Vrijwilligers,
verpleegkundigen, geestelijk verzorger en coördinatoren: ieder
heeft een eigen rol in het hospice en levert met zijn of haar talent
een bijdrage. Mary-An liet met voorbeelden zien hoeveel kracht
er juist uit de combinatie van die rollen en talenten kan komen.
Tijdens de tweede bijeenkomst, in september, maakten de
deelnemers kennis met Dagmar Zonneveld en Miranda
Heemskerk, verpleegkundig consulenten palliatieve zorg van het
Alrijne-ziekenhuis. Zij vertelden over hun werk en de uitdagingen
die zij tegen komen in de palliatieve zorg in het ziekenhuis.
Een boeiende en inspirerende avond waarbij op een spontane
manier ook de theoretische aspecten van de palliatieve zorg ter
sprake kwamen, met veel voorbeelden uit de praktijk.
De derde bijeenkomst vond plaats in november. Marion
Wouters, palliatief verpleegkundige werkzaam bij de Palliatieve
Helpdesk Haaglanden, gaf een presentatie over dementie in de
palliatieve zorg. Wat is dementie? Hoe kun je bij dementerenden
pijn signaleren? Hoe reageer je op de symptomen van dementie
bij iemand in de laatste levensfase? Die vragen zijn van groot
belang omdat we juist bij dementerende gasten aandacht
moeten houden voor het welbevinden en de kwaliteit van leven
in de laatste levensfase van de gast.
Hoewel ze zeer verschillend waren, was dit alles bij elkaar een
zeer geslaagde reeks bijeenkomsten! Het hospice zal dan ook in
2018 opnieuw enkele themabijeenkomsten organiseren.

Marion Wouters gaf afgelopen november
een presentatie over dementie

Danielle Coppens, coordinator

Uit de coördinatorenkamer

Dank voor uw vertrouwen
Buiten dwarrelen de laatste bladeren van de bomen en met
weemoed laat ik de woorden van de coördinator op het wit van
het ‘digitale’ papier dwarrelen. Ik realiseer me, dat dit na twaalf
en een half jaar mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief is. In
zeker zesentwintig nieuwsbrieven heb ik een kleine column
geschreven. Nieuwsbrieven gelezen door zovelen, die ons
prachtige hospice een meer dan warm hart toedragen. Dankzij
financiële steun van onze vrienden en donateurs bestaan we al
twaalf en een half jaar.
Dankzij de tomeloze, liefdevolle inzet van vrijwilligers,
verpleegkundigen, coördinatoren, bestuur en ontelbare
anderen kunnen onze gasten hun laatste kostbare tijd bij ons
doorbrengen. Ons hospice met zo’n warm kloppend hart van
gastvrijheid.

Maar toch heb ik de moeilijkste beslissing van mijn leven
genomen: ik ga in april afscheid nemen van Hospice Wassenaar.
In de wetenschap, dat het goed is en dat ons hospice staat als een
huis en doorgaat zoals we er met elkaar aan hebben gebouwd!
Ik dank u allen uit de grond van mijn hart voor uw jarenlange
inzet en vertrouwen in ons hospice!
Een van onze verpleegkundigen
stuurde een kaartje met de
onvergetelijke woorden van Loesje:
‘Als elke vrijwilliger een ster is,
wordt het nooit meer donker’!
Ik ga in de volle overtuiging dat het
nooit donker zal zijn in ons hospice!
Elsbeth Zonnevylle
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‘Het voelde hier meteen als een warme deken’
‘Ik wilde een zinvolle invulling van mijn tijd’, vertelt Ingrid
Lamboo, die sinds twee maanden als vrijwilligster in het hospice
werkt. ‘Ik heb vijfenveertig jaar in de verzekeringsbranche
gewerkt. Daar was ik betrokken bij de medische beoordeling
van claims op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Toen
mijn arbeidzame periode erop zat, ben ik gaan uitkijken naar
zinvol vrijwilligerswerk. Natuurlijk wist ik dat het hospice
geregeld nieuwe vrijwilligers zoekt, maar ik kende het hospice
eigenlijk niet. Ik had er nog nooit mee te maken gehad, maar
het trok me wel. Toen heb ik maar een keer de stoute schoenen
aangetrokken en heb ik contact opgenomen. Er volgde een
kennismakingsgesprek met twee coördinatoren en ik wist
meteen: dit zit goed! Het voelde vanaf het allereerste moment
als een warme deken.’
‘Wat een mooie plek om je laatste levensfase door te brengen!’
Nieuwe vrijwilligers worden in het hospice heel geleidelijk
ingewerkt: eerst lopen zij een aantal keren mee met ervaren
vrijwilligers, waarbij zij beetje bij beetje wegwijs worden
gemaakt in het pand, in al die taken die vrijwilligers uitvoeren
en in de omgang met gasten en familieleden. Dan volgt een
introductietraining van een aantal dagen en tussendoor
zijn er evaluatiegesprekken met één van de coördinatoren.
Daarnaast kunnen vrijwilligers geregeld deelnemen aan
themabijeenkomsten, nascholingen en diverse trainingen. Ingrid
gaat in het voorjaar deelnemen aan de introductietraining,
maar intussen werkt ze al volop mee, neemt ze deel aan
themabijeenkomsten en is daar zonder meer enthousiast over.
‘Ik voel me natuurlijk wel eens wat onzeker. Toen ik net
begonnen was met de meeloopdiensten, kwam ik voor het
eerst bij een gast op de kamer. Toen ik mij voorstelde zei die

‘Wat een heerlijke plek is dit hospice’

mevrouw tegen mij: ‘Ik ben hier nog maar pas’. Ik zei meteen:
‘Ik ook!’ We moesten daar allebei om lachen. Die onzekerheid
zal wel slijten. Ik heb echt het gevoel dat dit werk en deze fijne
werkplek bij mij passen. Dat komt ook door de ambiance: wat
een heerlijke plek is dit toch! Ik dacht vanaf mijn eerste gesprek
met de twee coördinatoren: wat is dit hospice toch een mooie
plek om je laatste levensfase door te brengen, zeker als dat thuis
niet mogelijk is! Als ik praat met gasten of familieleden wordt
dat ook continu bevestigd. Het is niet alleen het sfeervolle pand,
het komt ook doordat het hospice een kleine organisatie is.
Vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren: iedereen kent
elkaar en iedereen is enorm betrokken. Hier in dit hospice wordt
een hoop warmte en liefde gegeven en ontvangen. Ik moet nog
veel leren, maar ik hoop hier nog jaren als vrijwilliger te mogen
werken.’
Hans Janssen

Zonnebloemen tijdens de herinneringsbijeenkomst
Ieder jaar organiseert Hospice Wassenaar een herinnerings-bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst worden de gasten, die in het afgelopen jaar in het
hospice zijn overleden, herdacht. Aan de nabestaanden wordt een programma
aangeboden waarin muziek en woorden samenkomen en een gevoel van
verbondenheid creëren. Dit jaar vond de herinneringsbijeenkomst plaats op 1
september, in het NPB-gebouw aan de Lange Kerkdam in Wassenaar.
Dan voel je: alles gaat voorbij
Waar gaat dat heen met het leven, met mij
En daarom zijn we hier gekomen
Om te midden van alles dat je als zand
Door de vingers glijdt
Iets van houvast te zoeken
Om in onze tijd iets van eeuwigheid te proeven
Deze tekst uit het gedicht ‘Voor wie
liefheeft is tijd eeuwigheid’ stond centraal
tijdens de herinneringsbijeenkomst van
dit jaar. De plechtigheid werd geopend

door Elsbeth Zonnevylle, coördinator.
Begeleid door harp- en pianomuziek
werden liederen gezongen door Lucia
Senf van onder anderen Händel. Namens
de verpleegkundigen sprak Mariëlle
Soet over het thema ‘Verbondenheid’ en
het gedicht ‘Voor wie liefheeft…’ werd
voorgelezen door een van de vrijwilligers.
Paula van Diemen sprak over de bijzondere
momenten die zij heeft ervaren toen haar
oom in het hospice verbleef. Plechtig
werden de namen van alle gasten van wie

wij in het afgelopen jaar afscheid moesten
nemen, voorgelezen. Hierbij werd er voor
iedere overleden gast door een familielid
of dierbare een zonnebloem in een grote
vaas geplaatst. Zo ontstond te midden
van alle genodigden langzaam een
indrukwekkend groot en stralend boeket.
Na afloop van de ceremonie was er
gelegenheid voor de genodigden om na
te praten, met een drankje en een hapje.
Zo konden zij herinneringen ophalen
met verpleegkundigen, vrijwilligers, de
geestelijk verzorger, coördinatoren en
andere nabestaanden.
Hans Janssen
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Avonden ‘Ongeneeslijk ziek, en dan?’ voorzien in behoefte
Met een lezing door Eveline Tromp over hoe je een zo waardevol mogelijke tijd kunt hebben als je weet dat je gaat sterven,
hebben Hospice Wassenaar en Florence hun serie van vier bijeenkomsten in Voorschoten met de titel ‘Ongeneeslijk
ziek, en dan?’ onlangs afgesloten. Ook deze avond liet zien dat de bijeenkomsten in behoefte hebben voorzien: ruim 45
belangstellenden waren naar de Tuinzaal van Zorgcentrum Adegeest gekomen om naar het verhaal van de psychooncologisch therapeut te luisteren en met haar in gesprek te gaan.
Van angst naar vertrouwen
Belangrijk onderdeel van het verhaal van Eveline Tromp ging over
hoe je, in de laatste fase van je leven, van angst naar vertrouwen
kunt komen. Hoe je angstige, belemmerende gedachten kunt
omzetten naar gedachten die hoop en rust geven. Het was met
name tijdens dit deel van haar lezing dat je in de Tuinzaal van
Adegeest een speld kon horen vallen.
Bijeenkomsten voorzien in een behoefte
Na in 2016 eenzelfde serie bijeenkomsten in Wassenaar te
hebben georganiseerd, besloten Hospice Wassenaar en Florence
om de stap naar Voorschoten te nemen. Ook in Voorschoten
bleken het zeer gewaardeerde en levendige avonden te zijn. De
uiteenlopende onderwerpen trokken steeds een groot aantal
bezoekers en leverden veel gesprekstof op. Ging de eerste avond
over wat er allemaal mogelijk is om zo lang mogelijk thuis te

blijven als je ongeneeslijk ziek bent, de tweede en derde avond
behandelden veel voorkomende fenomenen in de laatste
levensfase zoals pijn en delier (acute verwardheid) en palliatieve
sedatie en euthanasie. Palliatief consulent Jacques Hoornweg was
vaste gastspreker tijdens de eerste drie bijeenkomsten.
In 2018 vier bijeenkomsten in Den Haag
Wat ooit begon als een jubileumgeschenk van het 10-jarige
Hospice Wassenaar aan de inwoners van Wassenaar is inmiddels
uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio als het gaat om
voorlichting over de dood en het sterven en alles wat daar rondom
heen speelt. In 2018 organiseren Hospice Wassenaar en Florence
opnieuw vier bijeenkomsten, maar dan in (Noord) Den Haag. De
juiste data en locatie zullen binnenkort via de website van het
hospice kenbaar worden gemaakt.

Vrienden bedankt!
Het is hartverwarmend om vast te kunnen stellen hoe groot het draagvlak in onze samenleving is voor Hospice Wassenaar. De Stichting
Vrienden van Hospice Wassenaar stelt zich garant voor de tekorten op de exploitatie van het hospice. Zonder de toegewijde steun van onze,
zo langzamerhand, zeer diverse en uitgebreide vriendenkring zou dit niet mogelijk zijn:
•O
 nze trouwe vrienden/donateurs, die jaarlijks gezamenlijk ca
€13.000 bijdragen
•M
 ensen die ons periodiek steunen via automatische incasso.
•E
 enmalige giften van particulieren; vooral dit jaar zijn er veel
grote bedragen (>€400) ontvangen.
•G
 iften van gasten en familieleden van gasten.
•B
 ijdrage ter gelegenheid van een bijzondere verjaardag zoals
b.v. Elise en Cees aan hun gasten vroegen; ruim € 3000.
•F
 ondsen en legaten leveren ook een aanzienlijke bijdrage
•A
 cties zoals een spinningmarathon, statiegeldactie en de
schenking van nieuwe bedden door twee fondsen zoals in de
vorige editie van de nieuwsbrief vermeld.

Dit alles zal ook dit jaar weer leiden tot een bedrag van ca
€ 50.000 - € 60.000 aan donaties. Dat is voldoende om de tekorten
van de exploitatiestichting te dekken. Voor volgend jaar zijn er, zoals
u elders in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, alweer een drietal
fantastische activiteiten gepland ten bate van Hospice Wassenaar.
Nogmaals heel hartelijk dank voor alle inzet en steun, zowel in
natura als in financiën. Uw support stelt ons mede in staat onze
mooie bijzondere vorm van zorg optimaal te kunnen aanbieden.
Wij hopen in 2018 weer op u te mogen rekenen.

TV West weer op bezoek

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.

In 2016 bezocht het TV West programma ‘Van de kaart’ Hospice
Wassenaar. Het gevolg was een ontroerende reportage. Het
team van dit programma, presentatrice Jet Sol, cameravrouw
Annelies en geluidsman Kees waren dermate onder de indruk
van het werk en de sfeer in ons hospice dat ze eind november
terugkwamen om een vervolgreportage te maken. Wederom een
indrukwekkend en prachtig vastgelegd document. De uitzending
staat op de openingspagina van onze site;
www.hospicewassenaar.nl
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Gabrie Lansbergen, Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar

