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‘Out of the blue’ zijn de eerste woorden die Annette en 
Mirjam gebruiken als we hen spreken over het ziekbed 
van hun moeder, Iny de Vogel-van Spronssen. Het is begin 
maart 2015 als de 77-jarige Iny als gevolg van een val 
slechter gaat lopen. Ze is onzeker, want het was niet de 
eerste keer dat ze gevallen is. De pijn die ze heeft, wordt 
in eerste instantie toegeschreven aan een beknelling. 
Pijnstillers moeten binnen twee dagen verlichting geven en 
het lopen verbeteren. Dit gebeurt echter niet en de dochters 
vertrouwen het niet. Opnieuw wordt de dokter ingeschakeld 
en Iny wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar 
wordt ze aan allerlei onderzoeken onderworpen en brengt 
een arts het slechte nieuws: ‘Uitzaaiingen in het hoofd.’ Als 
Iny en Annette hier ogenschijnlijk niet op reageren, vraagt 
de arts of ze begrijpen wat hij zojuist heeft gezegd. ‘U zegt 
uitzaaiingen, dan moet het dus ook ergens anders zitten’ 
merkt Annette op. ‘Dat is bijna zeker’ is het voorzichtige 
antwoord. Als Annette later op de gang de dokter weer 
tegenkomt vraagt ze hem: ‘Hoe zeker bent u?’. ‘Heel zeker 
en het is helaas niet behandelbaar.’

Goed idee
Iny zit ondertussen als een koningin in haar ziekenhuisbed 
en is haar humor niet verloren: ‘ik ben niet ziek, ik loop 
alleen slechter’. Na twee weken ziekenhuis mag ze naar 
huis waar de dochters zich heilig voornemen het moeder 
zo comfortabel mogelijk te maken. Inmiddels weten ze 
dat de oorsprong in de longen zit en de levensverwachting 
drie tot zes maanden bedraagt, wat Iny – met haar gevoel 
voor humor – gemakshalve optelt en op negen maanden 
stelt. De tumoren drukken op haar hersenen en dit leidt tot 
veelvuldig braken. De tweede nacht thuis valt ze uit bed 
en wordt ze wederom opgenomen. De dochters hadden 
al geconstateerd dat Iny snel achteruit ging en ook in het 
ziekenhuis vragen ze zich af of dit dezelfde vrouw is die 
ze drie dagen geleden ontslagen hebben. De pijn wordt 
ondraaglijk en niet adequaat bestreden. Het is duidelijk 
dat Iny niet meer terug naar huis kan en de arts suggereert 
opname in een hospice. Iny zegt bekend te zijn met Hospice 
Wassenaar en vindt het direct een goed idee.

Wat wilt ú
Mirjam noemt het hospice: ‘Een geschenk uit de hemel, 
meteen bij binnenkomst al zo’n verschil!’ Tijdens het 
kennismakingsgesprek dat de zussen vlak voor de opname 
hadden gehad, waren ze getroffen door de opmerking: ‘Hier 
mag je weer gewoon kind ván zijn.’ Annette: ‘Niet dat de 
zorgen weg zijn, maar de zorg zelf wordt overgenomen. 
De eerste vraag aan onze moeder in het hospice was ook: 
‘Wat wilt ù?’ Kijk daar draait het om, de benadering is zo 
anders dan in een ziekenhuis.’ Iny zelf was ook verbaasd 
over de zorg die haar ten deel viel. Een vrijwilliger die had 
opgemerkt dat ze met grote regelmaat moest braken, bood 
aan naar de markt te gaan, hij zou daar verse ananas halen 
en die pureren in de blender. ‘U zult zien dat u dan niet hoeft 
te braken.’ En inderdaad, het smaakte en ze hield het binnen. 
Iny was verbaasd dat een wildvreemde dat voor haar deed, 
meedenken wat goed voor joú is! Mirjam herinnert zich 
nog goed het tafereel wat ze zag toen ze een keer ’s avonds 
laat het hospice bezocht: ‘Zag ik een vrijwilliger met een 
dienblad met twee glazen wijn en een toastje een van de 
kamers binnengaan! Wauw dat dat kan, geweldig!’
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Colofon juni 2017
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Hospice 
Wassenaar. Verschijnt twee maal per jaar in juni en 
december. Oplage 1.600. 

vervolg van voorpagina 

Zo lief!
De pijnbestrijding werd meteen bij binnenkomst in het hospice 
opgepakt. Zorgvuldige keuze bij de vorm van pijnbestrijding is 
typerend voor de werkwijze van het hospice, waar alles draait 
om het comfort van de gast. Desondanks kan de pijn zo hevig zijn 
dat gasten niet pijnvrij zijn. Mirjam: ‘Als mama ‘s nachts wakker 
lag en pijn voelde masseerde de verpleegkundige haar voeten en 
benen en smeerde ze in met olie, zo lief!’. Iny, samen met haar 
overleden man Cees ex-middenstander (“Cees de Vogel zet heel 
Wassenaar in het licht”) genoot ook van alle bekenden die zij 
onder de vrijwilligers ontwaarde. ‘Ze kon weer lekker roddelen 
en oude herinneringen ophalen. Heel bijzonder vond ze ook dat 
ze nu zou sterven op de plek waar ze geboren was. Haar wieg 
stond namelijk in de kleine huisjes recht tegenover het hospice. 
De cirkel is rond noemde ze het zelf.’

Altijd welkom
Annette: ‘Je bent als familie ook altijd welkom in het hospice, 
perfect! Mijn man ging ’s morgens voor zijn werk even langs. 
Toen het voor mama zwaarder werd om bezoek te ontvangen, 
hebben we dat met de coördinatoren overlegd. Zij regelden het 
onverwachte bezoek dan heel tactvol en zeiden tegen ons: ‘Als 
mensen daar boos om worden, geef ons dan maar de schuld’. Zo 
heerlijk dat je dat zelf dan niet hoeft op te lossen!’ 
‘Toen we beseften dat het einde naderde vroegen we aan mama: 
‘Wat denk je ervan als we vannacht blijven slapen, een pyjama-
feestje?’ ‘Ja gezellig!’, was haar antwoord. Het was haar laatste 
nacht, heel bijzonder…’ 
Na twee jaar denken de zussen nog altijd dankbaar terug aan 
het hospice. ‘Het heeft gevoeld als een warme deken. Ook 
die aandacht voor ons: hoe gaat het eigenlijk met jullie? Een 
vriendelijk woord, een arm om je schouder, dat doet zo goed!’ 

Ruud Bellekom

Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE  Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl

2016: de cijfers
Gelijktijdig met deze nieuwsbrief is ook het uitgebreide jaarverslag verschenen. Voor hen die de nieuwsbrief via onze losse verspreidpunten 
lezen geven wij onderstaand een korte samenvatting. Het volledige jaarverslag is ook te lezen op onze website. 

In 2016 werden in totaal vierenzeventig gasten opgenomen. 
De gemiddelde leeftijd bij opname was 79,2 jaar. Onze gasten 
kwamen uit Wassenaar (vierentwintig), Voorschoten (elf) en 
Den Haag (dertien). De overige gasten kwamen uit andere 
plaatsen in de regio en de rest van het land. Van de opgenomen 
gasten kwamen er tweeëndertig uit de thuissituatie; de overige 
gasten kwamen uit het ziekenhuis; enkelen kwamen uit 
een  verzorgings- of verpleeghuis. Het bezettingspercentage 
kwam uit op 84,2 procent. Ter vergelijking: in 2015 was de 
bezettingsgraad 77,7%. Gemiddeld verbleven onze gasten 22,9 
dagen in ons hospice. De situatie van vier gasten stabiliseerde 
zodanig, dat verblijf in een hospice niet langer gerechtvaardigd 
was. Zij keerden terug naar huis of er werd voor hen een plaats in 
een verpleeg- of verzorgingshuis gezocht. 

 Financiële verantwoording 2016
 Inkomsten
 Subsidie ministerie VWS € 145.684,-
 Subsidie gemeente Wassenaar € 14.040,-
 Eigen bijdrage gasten € 68.975,-
 Giften /andere inkomsten € 31.622,-
 Rente € 65,-
 Subtotaal € 260.386,-

 Uitgaven
 Personeelskosten € 143.369,-
 Kosten vrijwilligers € 9.767,-
 Exploitatiekosten € 57.527,-
 Huisvestingskosten € 103.553,-
 Afschrijvingen € 2.769,-
 Algemene kosten € 21.107,-
 Subtotaal € 338.092,-

 Resultaat (negatief) € 77.706,-

  De Stichting Vrienden van het Hospice, die giften 
 ontvangt ter ondersteuning van het hospice, heeft 
 dit tekort aangevuld uit de hiertoe ontvangen donaties.
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Woord van de voorzitter
Laat ik beginnen met u te zeggen dat wij zo blij zijn met uw aandacht voor 
ons hospice. Zonder uw aandacht en steun zijn wij - bestuur, coördinatoren, 
geestelijk verzorger en vrijwilligers - nergens.

Ook in deze Nieuwsbrief kunt u lezen 
hoezeer ons hospice voorziet in een 
behoefte en wordt gewaardeerd. Zelfs 
de jongsten onder ons beijveren zich om 
ons te steunen: Bonifacius-leerlingen 
startten een statiegeldactie en kwamen 
de opbrengst bij ons brengen.
Patrick Kortekaas, onlangs geïnterviewd 
in De Wassenaarse Krant, had bij die 
gelegenheid te kennen gegeven dat hij 
weleens een dagje bij ons wilde meelopen 
als vrijwilliger. Hij voegde de daad bij het 
woord en vond het geweldig wat hij in ons 
huis zag gebeuren. Met name ook wat 
onze vrijwilligers dag in dag uit presteren.
Ook bijzonder was het bezoek van twee 
ambtenaren van het Ministerie van 
Volksgezondheid, van welk Ministerie wij 
een substantieel deel van onze inkomsten 
ontvangen. Zij wilden met dit bezoek een 

beter zicht krijgen hoe een hospice in de 
praktijk functioneert. Zij waren diep onder 
de indruk en lieten ons dat ook nadrukke-
lijk weten. In deze Nieuwsbrief leest u 
ook hoe wij ons voortdurend inspannen 
om inkomsten te vergaren. Want hoge 
uitgaven staan daartegenover. En zoveel 
is zeker: wij willen onze gasten en hun 
naasten topzorg en topaandacht geven, 
maar tegelijkertijd de eigen bijdrage laag 
houden. Dat vergt balanceren op een dun 
koord. Dat gaat niet zonder moeite.
Maar gelukkig hebben we onze Stichting 
Vrienden van het Hospice, die dankzij de 
gulle gevers en donateurs onze redder 
in de nood is als we - alle efficiency-
inspanningen ten spijt - geld tekort 
komen. En gelukkig ook hebben wij onze 
zeer dankbare gasten en hun naasten. 
Wat zíj ons schrijven en zeggen is goud 

en geeft ons allen de energie om dit mooie 
werk te doen.
Wij rekenen graag op uw niet aflatende 
steun.

Namens het bestuur,

Else van Dijk-Staats

VWS-medewerkers bezoeken Hospice Wassenaar
Onlangs bezochten twee medewerkers van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hospice Wassenaar. 
Aanleiding was een discussie die het  bestuur met VWS voert over 
de van het rijk te ontvangen subsidie. Die subsidie dreigt namelijk, 
ten gevolge van een verandering in de wettelijke regeling, lager 
uit te vallen dan verwacht. Daartegen verzet het bestuur van het 
hospice zich omdat er een adequate overgangsregeling hoort te 
zijn wanneer een subsidieregeling verandert. Daarvan is op dit 
moment geen sprake, zo meent het bestuur. En - zoals elders in 
deze Nieuwsbrief wordt uiteengezet - elke euro telt voor deze 
bijzondere vorm van zorg.
Naast twee juristen van VWS was ook de regiocoördinator 
van koepelorganisatie VPTZ, de heer Daamen aanwezig. Hij 
onderhoudt voor hospices contacten met VWS. Toen hij merkte 
dat bij de ambtenaren van VWS eigenlijk maar weinig bekend was 
over hospices, opperde hij het idee voor deze ontmoeting. Een 
delegatie uit het bestuur, de coördinator en enkele vrijwilligers 
ontvingen de dames Schoof en Soethof, medewerkers van de 
Dienst Uitvoering Subsidies. Het genoegen van het samenzijn was 
geheel wederzijds. De twee VWS-medewerkers waren onder de 
indruk van het reilen en zeilen binnen een hospice. Zij luisterden 
aandachtig naar alles wat hen verteld werd en zagen ter plekke 
met eigen ogen met hoeveel liefdevolle inzet men te werk gaat. 
Zij proefden de sfeer, spraken met vrijwilligers en een kijkje in de 
keuken leerde hen met hoeveel zorg de door de gast zelfgekozen 
maaltijd wordt bereid door de kookvrijwilliger van dienst.

Afrondend was er een rondleiding door het gebouw en de 
prachtig bloeiende tuin. Bij het afscheid concludeerden zowel 
de medewerkers van VWS als de regiocoördinator van VPTZ: ‘We 
hebben nu zelf kunnen zien met hoeveel liefde en warmte hier 
zorg wordt gegeven met aandacht tot in de kleinste details.’

De heer Daamen (VPTZ), Jaap Visser (bestuurslid HW), 

Elsbeth Zonnevylle (coördinator HW), de dames Schoof en Soethof 

(Min. VWS) en Else van Dijk-Staats (Voorzitter HW) v.l.n.r.
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Het huishoudboekje van het hospice
In het jaarverslag 2016 is de financiële verantwoording opgenomen: het huishoudboekje van het hospice. Er is ruim
€ 260.000,- ‘binnen gekomen’ en er is bijna € 340.000,- uitgegeven. Als het huishoudboekje van een gezin er zo uit zou 
zien, zou het gezin al na één jaar in diepe problemen verkeren. Hoe is dat voor het hospice? En wat betekent dat voor 
de dagelijkse gang van zaken in het hospice? Een gesprek met Elsbeth Zonnevylle, coördinator, en Bert Lettinga, de 
penningmeester in het bestuur.

Elsbeth en Bert; ‘het hospice moet voor iedereen toegankelijk blijven’

Elsbeth Zonnevylle: ‘Je zou het een uitdaging kunnen noemen 
om met een bedrag van € 260.000,- een hospice met zes bedden 
te runnen. Dat lukt natuurlijk niet en dat merken we – dag in, dag 
uit. De kern van ons werk is de zorg voor onze gasten. Natuurlijk 
willen we graag vijf-sterrenzorg leveren, waarbij er geen grenzen 
aan de wensen van onze gasten zijn. Als een gast iedere dag een 
kalfsoester wil eten, proberen we dat voor elkaar te krijgen. Maar 
het moet wel ergens van betaald worden! Gelukkig gaan de 
wensen van de meeste gasten niet zo ver. Maar dan nog merken 
we heel vaak dat we elke euro drie keer moeten omdraaien. We 
moeten voortdurend creatief met ons budget omgaan. Als er 
een sapcentrifuge sneuvelt – en in zo’n groot huishouden als 
een hospice sneuvelt er nogal eens iets! – moeten we echt even 
nadenken waar we een nieuwe van betalen. Dat is op den duur 
frustrerend.’

Zonnepanelen drukken de energiekosten
Bert Lettinga, de penningmeester met een bankiersachtergrond, 
beaamt dit: ‘Eigenlijk is het hospice een bedrijf met een 
negatief bedrijfsresultaat. Dat voelt ongemakkelijk. Daarom 
doen bestuur en coördinatoren hun uiterste best om aan 
de ene kant uitgaven te beperken en aan de andere kant de 
inkomsten te verhogen. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar een 
goedkopere energieleverancier. Dat kan ons veel geld schelen. 
We hebben al zonnepanelen, maar onze energierekening is nog 
steeds hoog. Het zou mooi zijn als we verder kunnen besparen 
met alternatieve energiebronnen maar dat vergt een grote 
investering. Aan de andere kant benaderen we rijk en gemeenten 
om subsidies. We krijgen al subsidie van Wassenaar en in 2017 

voor het eerst van Voorschoten. Er worden gesprekken 
gevoerd met de gemeente Den Haag, maar daar is nog geen 
duidelijkheid over.’ Een verhoging van de eigen bijdrage van 
de gasten vindt Bert Lettinga niet wenselijk: ‘Het hospice moet 
toegankelijk blijven. We willen echt een lage drempel houden.’

Gelukkig hebben we vrienden!
Elk jaar vult de Stichting Vrienden van het Hospice het tekort 
aan. Elsbeth Zonnevylle en Bert Lettinga vinden die bijdrage van 
de Stichting Vrienden van het Hospice van essentiële waarde. 
Elsbeth: ‘We zouden niet zonder die Vrienden kunnen! Maar er 
zijn ook andere gulle gevers die ons met kleine en soms vrij grote 
bedragen steunen. En er zijn bedrijven en leveranciers die ons 
helpen door dingen voor ons te doen waarvoor we geen rekening 
krijgen. Ramen zemen bijvoorbeeld, of vloerkleden reinigen. Dat 
is allemaal fantastisch en we zijn er heel gelukkig mee. Maar 
toch zou ik soms willen dat we financieel wat meer lucht kregen. 
Ik benijd onze collega-hospices in grotere steden weleens. Zij 
worden vaak gesteund door grote bedrijven en business-clubs, 
die samen grote acties opzetten zoals galadiners en rally’s. Wij 
hebben daar zelf helaas de mogelijkheden niet voor. Maar juist 
zulke acties zouden ons voor een hele tijd uit de nood kunnen 
helpen.’ 
Een belangrijke kostenpost is de huur van het pand. Bert Lettinga 
droomt er wel eens van om het gebouw te kopen. ‘Dat vergt 
een mega-investering, waarvoor we heel veel fondsen zouden 
moeten werven. Het lijkt me, helaas, voorlopig niet haalbaar.’ 

Hans Janssen
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Patrick Kortekaas neemt petje
af voor vrijwilligers
De Wassenaarse Krant zet regelmatig medewerkers van de lokale winkeliers 
in het zonnetje door middel van een interview in het blad. Dat overkwam ook 
Patrick Kortekaas werkzaam bij Keurslager Groeneveld. Naast vragen over 
zijn werk kwam er ook een heel verrassende langs: Met wie zou je een dag 
willen ruilen? Patrick’s reactie was al even verrassend: Hij wilde wel een keer 
hospicevrijwilliger zijn!

De kans
‘In de winkel gaan we meestal wat losjes 
met de klanten om’ verklaart hij zijn 
keuze. ‘Een praatje en een grapje. Ik wilde 
wel eens ervaren hoe het is om in een heel 
andere sfeer te werken. Meer de diepte in. 
Ik heb sowieso grote bewondering voor 
mensen die vrijwilligerswerk doen maar 
een hospice is toch wel heel bijzonder. 
Dat wilde ik wel eens meemaken. Toen 
één van de coördinatoren van het hospice 
mij belde om eens langs te komen heb ik 
die kans met beide handen aangegrepen. 
Ik mocht een dienst meelopen met een 
ervaren vrijwilliger.’

Harmonie
Als we hem spreken heeft Patrick er 
inmiddels een paar uur dagdienst op 
zitten. Met een voldane glimlach laat hij 
meteen weten onder de indruk te zijn van 
de harmonie in samenwerking tussen 
de vrijwilligers onderling. ‘Het valt op 
dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld, ze 
zijn heel flexibel. Het team ving mij heel 
goed op, je merkt dat ze een heel groot 
aanpassingsvermogen hebben. Dat is ook 
wel een belangrijke eigenschap als je voor 
dit werk kiest.’

Respect
‘Ik heb nu zelf mogen ervaren wat er van 
een hospicevrijwilliger verwacht wordt en 
hoe belangrijk het is dat mensen dat doen. 
Ik heb meegeholpen met het ontvangen 
van bezoek, de huishoudelijke klusjes en 
het verzorgen van de lunch. Ik mocht zelf 
een lunch naar een gast brengen. Deze 
mijnheer is nog maar een paar dagen in 
huis. Hij wilde even praten en vertelde het 
moeilijk te vinden te moeten accepteren 
dat dit zijn laatste plekje is. Hij voelde zich 
wel gesteund door alle aardige mensen 
om hem heen.’ Patrick realiseerde zich

meteen dat dit soort gesprekken aan de 
orde van de dag zijn in een hospice maar 
vond het wel heel mooi dat die gast zijn 
gevoelens met hem wilde delen. ‘Ik maak 
dit nu één keer mee en al was het een 
kort gesprekje, het maakte behoorlijk 
wat indruk op mij. Heel bijzonder zoals 
de vrijwilligers daarmee omgaan’ vertelt 
Patrick met groot respect maar ook 
ontroering in zijn stem. ‘Ik ga straks met 
een vol hoofd naar huis maar ook met een 
heel goed gevoel.’

Helaas nog even niet
Patrick (46) twijfelt er niet aan dat hij ooit 
vrijwilligerswerk gaat doen en dan hoopt 
hij zijn diensten aan het hospice te kunnen 
aanbieden. Voorlopig zit dat er echter voor 
hem nog niet in. Zowel zakelijk als privé is 
zijn schema goed gevuld. Hij is blij dat hij 
deze ervaring heeft mogen meemaken en 
spreekt tot slot de hoop uit dat mensen 
die overwegen vrijwilligerswerk te gaan 
doen ook aan het hospice zullen denken.

Wil de Looze

Patrick met zijn ‘coach’ Wilma Kooijman
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Deelname hospice aan 
WassHappening groot succes
Zondag 21 mei vond in het centrum van Wassenaar voor 
de eerste maal WassHappening plaats. Een gecombineerd 
evenement van vrijwilligersmarkt en cultureel festival. 

Door het centrum verspreid stonden tientallen kramen waarin 
verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties 
zich presenteerden. Uiteraard was Hospice Wassenaar ook 
aanwezig. De organisatie had een heel gevarieerd programma 
samengesteld waar vele belangstellenden op afkwamen. De 
stand van het hospice werd bemand door enkele vrijwilligers 
en de coördinatoren. Er werden tientallen gesprekken gevoerd 
met de bezoekers van de vrijwilligersmarkt. Als gevolg hiervan 
staan er inmiddels enkele kennismakingsgesprekken gepland 
met potentiele nieuwe vrijwilligers. Alhoewel het niet het 
primaire doel van de markt was leverde onze aanwezigheid 
ook weer enkele nieuwe vrienden op die het hospice met een 
maandelijkse bijdrage gaan ondersteunen! Hartverwarmend 
waren ook de gesprekken met enkele ‘ervaringsdeskundigen’, 

mensen die de afgelopen jaren hun familie en vrienden die te 
gast waren in het hospice bezocht hebben. Zonder uitzondering 
spraken zij lovende woorden en bewaren, ondanks de trieste 
aanleiding, mooie herinneringen aan het hospice. Alles bij elkaar 
een bijzonder geslaagde deelname aan dit evenement welke 
wat het hospice betreft voor herhaling vatbaar is!

Ruud Bellekom

Uit de coördinatorenkamer

Voor alle seizoenen van het leven
Al twaalf jaar ben ik mij door het werk in het hospice sterk bewust van de wisseling van de jaargetijden. Die wisseling zien 
we natuurlijk in onze prachtige tuin, maar ook binnen in het hospice ervaren wij de jaargetijden van het leven.

De maand mei straalt door de explosie van groen, de vogel-
geluiden, de geuren en kleuren nieuw leven uit. Hoop, die onze 
gasten nog in hun diepste zijn kunnen koesteren, wetend ook 
dat het leven nog maar kort zal zijn. Dan volgt de zomer, met zijn 
volle bloei en de rijkdom van de oogst. En daarna weer de herfst…
Onze gasten, die samen met hun dierbaren mijmerend, soms 
zwijgend, hun leven koesteren in de voorjaarszon, de zomer- 
of de najaarszon. Gevoelsmatig wetend, dat de winter eraan 
komt, misschien wel heel snel. Wij kunnen slechts volgen en vol 
respect liefdevolle aandacht geven. Heerlijk om na de winter en 
het frisse voorjaar weer de kappen op de pergola’s te plaatsen, 
de nieuwe tuinkussens op de schoongemaakte stoelen te leggen 
en dankzij een flessen-actie van enthousiaste scholieren een 
nieuwe parasol aan te mogen schaffen. Het werk in het hospice 
is indrukwekkend mooi, maar het is niet altijd eenvoudig. Soms is 
het zwaar. Voor onze gasten zijn steevast de eerste dagen in het 

hospice zwaar. Zij hebben hun vertrouwde omgeving moeten 
achterlaten. Onmacht, boosheid en verdriet gaan hand in hand 
tot na een paar dagen het gevoel van vertrouwen en van ‘bijna 
thuis’ begint te groeien. Het leven wordt weer geleefd. Anders, 
maar wel bewust gekoesterd. En het leven wordt afgerond. 
Samen met onze gasten leven wij mee met de seizoenen, we 
kijken mee naar de hoogtepunten 
die buiten het hospice plaats 
vinden, we vieren verjaardagen 
mee en we volgen samen de 
sloopwerkzaamheden bij onze 
buren. Maar met elkaar buigen wij 
ook mee met alle seizoenen van 
het leven en vieren de jaargetijden.

Elsbeth Zonnevylle, coördinator

Nieuwbouw bij de buren
Een complete metamorfose van de omgeving van het hospice! Zorginstelling 
SWZ Willibrord, de ‘buurman’ van Hospice Wassenaar, is bezig met nieuwbouw. 
Daarvoor zijn eerst de oude panden naast en achter het hospice gesloopt. 
Die sloopwerkzaamheden leveren – tijdelijk – een verrassend perspectief op.
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Ongeneeslijk ziek en dan…? 
‘”U bent ongeneeslijk ziek, zegt de dokter, ik kan helaas niets meer 
voor u doen”. Gelukkig horen we dat steeds minder vaak. Want als 
iemand ongeneeslijk ziek is, kunnen we juist heel veel doen, om dat 
laatste deel van het leven zo aangenaam mogelijk te houden. En het 
allerbelangrijkste is, dat degene die ongeneeslijk ziek is daarbij zelf 
de regie houdt.’ Zo opende Ernst Diek, manager extramurale zorg 
bij Florence, de eerste van een reeks informatiebijeenkomsten in 
Voorschoten, over de zorg in de laatste levensfase.

De informatiebijeenkomsten in Voorschoten zijn het vervolg op 
een reeks vergelijkbare bijeenkomsten in Wassenaar, in 2016. De 
bijeenkomsten worden georganiseerd door het Kenniscentrum, 
een samenwerkingsverband van Hospice Wassenaar en zorg-
organisatie Florence, dat zich ten doel heeft gesteld om de 
ervaring met en kennis over palliatieve zorg te delen met 
wie daarin geïnteresseerd is. Die ervaring en kennis heeft 
Hospice Wassenaar opgebouwd in de bijna twaalf jaar van zijn 
bestaan. De bijeenkomsten vinden plaats in het fraaie nieuwe 
woonzorgcentrum Adegeest aan de Bachlaan in Voorschoten. 

De eerste van de reeks bijeenkomsten in Voorschoten vond 
plaats op 23 februari. Er waren ongeveer dertig mensen bij 
aanwezig: geïnteresseerde Voorschotenaren, bewoners van 
het woonzorgcentrum, mantelzorgers en beroepskrachten. 
Gastsprekers waren Jacques Hoornweg, huisarts en 
palliatief consulent van Hospice Wassenaar, Yvette Boom, 
huisverpleegkundige van het woonzorgcentrum Florence, Gina 
Bekedam en Ingrid Schonk, respectievelijk verpleegkundige bij en 
coördinator van Hospice Wassenaar. Zij vertelden – aan de hand 
van een casus – over de mogelijkheden van palliatieve zorg in de 
thuissituatie en in het hospice. Daarbij kwamen zowel medische 
aspecten zoals pijnbestrijding aan de orde, maar ook de sociale 
facetten – ‘Hoe beleven kinderen de ziekte van hun vader en 
het proces dat hij doormaakt?’ – en praktische aspecten zoals 
de kosten van het verblijf in het hospice. Wat dat laatste betreft 
legde Ingrid Schonk uit dat medische kosten en kosten voor de 
verpleging, die in het hospice dag en nacht aanwezig is, uit de 
basisverzekering worden vergoed, terwijl de eigen bijdrage die 
gasten van het hospice betalen, in veel gevallen kunnen worden 
vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Pijn is wat je als pijn beleeft
Tijdens de tweede bijeenkomst was Jacques Hoornweg de enige 
gastspreker. Hij ging vóór de pauze in op pijn en pijnbestrijding, 
na de pauze lichtte hij het begrip ‘delier’ toe. ‘Pijn’, legde Jacques 
Hoornweg uit, ‘is wat je als pijn beleeft’. Bij pijn gaat het om 
een complex van onder meer lichamelijke klachten, sociale en 
psychologische factoren zoals angst, boosheid, depressiviteit 
en isolement. Hoornweg beschreef een aantal vormen van 
pijnbestrijding waaronder paracetamol en morfine. Na de pauze 
ging Jacques Hoornweg in op het begrip ‘delier’. Zestig tot tachtig 
procent van de terminale patiënten heeft een delier, een acute 
ontregeling van de hersenen als gevolg van een lichamelijke 
aandoening. Zij kunnen gaan hallucineren, last krijgen van 
wanen en van verandering in het dag- en nachtritme. Het is te 
vergelijken met een ijlend kind dat hoge koorts heeft. Medicijnen, 
zoals Haldol, kunnen daarbij de ergste klachten terugdringen.

De reeks informatiebijeenkomsten krijgt in Voorschoten een 
vervolg op 14 september. Dan is er een bijeenkomst met als 
thema ‘Beslissingen rond het naderend levenseinde’.

Hans Janssen

Jacques Hoornweg geeft uitleg over het ontstaan van een delier

Spinningmarathon voor het hospice
Onlangs werd het hospice weer aangenaam verrast. Martin 
Smits, spinninginstructeur bij NJOY Fitness gevestigd boven 
het zwembad in Wassenaar kwam vertellen dat hij op zaterdag 
30 september een spinningmarathon gaat organiseren ten 
bate van Hospice Wassenaar! Martin organiseert elk jaar een 
dergelijk evenement en werd door leden van zijn spinning-
clinics gewezen op het hospice als mogelijk goed doel. Hij kende 
het hospice nog niet, maar na een blik op onze website volgde 
hij zonder twijfel de aanbeveling van zijn spinning-leden. Een 
prachtig initiatief!

Wie nog mee wil doen kan zich aanmelden via de button op onze 
website; www.hospicewassenaar.nl 
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Nieuwe bedden 
voor het hospice!
Vijf bedden waar Hospice Wassenaar twaalf jaar geleden bij 
de opening mee gestart is, zijn door het intensieve gebruik  
hoognodig aan vervanging toe. Dat betekent een aanzienlijke 
uitgave van € 18.000 welke bovenop het verwachte exploitatie-
tekort van ruim € 77.000 dreigde te komen.

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar staat ieder 
jaar garant staan voor het exploitatietekort en streeft ernaar 
eenzelfde garantie af te geven voor de drie jaar daarna. Want de 
inzet van het hospice moet natuurlijk ook in de komende jaren 
gegarandeerd zijn, om de hoogst haalbare kwaliteit van leven te 
kunnen bieden aan ongeneeslijk zieken. Ook voor de investering 
in nieuwe bedden is het hospice afhankelijk van donaties en 
sponsors/fondsen. Er waren al plannen ontwikkeld om een 
crowdfund-actie te starten waarmee de bedden gefinancierd 

konden worden toen een tweetal 
fondsen bereid werden gevonden 
deze kosten op zich te nemen. De 
Debman Foundation financiert drie 
bedden en het Bredius Fonds twee! 
Een fantastisch gebaar waardoor 
we onze gasten de komende jaren 
weer topcomfort kunnen bieden. 
We zijn er erg dankbaar voor!

Statiegeldactie 
St. Bonifaciusschool 
Soms worden er, uit onverwachte hoek, creatieve initiatieven 
genomen om het hospice te steunen. De Wassenaarse 
Bonifaciusschool bedacht zo’n actie. Een delegatie uit groep 6, 
vergezeld door locatiedirecteur Johanneke Reinders, bood ons 
namens de hele school, een bijzonder cadeau aan. 

Statiegeldbonnen
Tijdens de veertig dagen durende vastentijd werden op allerlei 
manieren lege flessen ingezameld. Ouders, familieleden, buren 
en vrienden zetten zich spontaan in of kregen van de leerlingen 
een zacht ‘duwtje in de rug’. Klassenmoeders liepen af en aan om 
de flessen in te leveren bij de supermarkten. Alle statiegeldbonnen 
werden verzameld in een glazen box op school. Superspannend 
natuurlijk om te zien hoe de box steeds voller werd. 

Prachtig bedrag
Met nauwelijks verholen 
trots boden de leerlingen 
de zelfgemaakte cheque, 
goed voor een bedrag 
van €370,- aan. Als je snel 
rekent moet je daar toch 
zo’n kleine 1500 flessen 
voor inleveren. Coördinator 
Danielle Coppens nam de 
cheque in ontvangst en 
bedankte de jongens en meisjes voor hun geweldige inzet. Zij 
stond, samen met Johanneke Reinders, aan de wieg van deze 
actie omdat haar eigen zoon Cooper op de Bonifacius zit.

Twee wensen vervuld
Een hospice heeft altijd wel een wensenlijstje waarvan er nu twee 
in vervulling zijn gegaan. Tien speciale vaatwasser bestendige 
tuitbekers voor zieke gasten die moeite hebben met drinken, 
staan inmiddels in de keukenkast. En een prachtige parasol in de 
tuin biedt onze gasten precies de juiste bescherming op zonnige 
dagen.

Rondje door het huis
Met een heuse rondleiding en een uitleg op een gastenkamer 
werd het bezoek besloten. Opvallend was de grote interesse 
die de kinderen toonden. Vele vragen werden gesteld en 
beantwoord. Conclusie van één van de jongens: ‘Nou ik heb het 
wel gezien hoor: als ik niet meer beter zou kunnen worden, ging 
ik zeker weten hierheen’. En een andere: ‘Wat is het hier leuk’! 

Wil de Looze

Dank voor alle giften!
Naast bovenstaande acties mochten we het afgelopen half 
jaar weer diverse spontane giften ontvangen en melden zich 
verschillende nieuwe ‘vrienden’ aan. Daarnaast ontvingen 
we veel bijdragen van (familie van) gasten en natuurlijk de 
periodieke bijdragen van onze bestaande vriendengroep. We 
kunnen iedereen niet genoeg bedanken hiervoor, want zonder 
deze bijdragen kan ons hospice niet bestaan; DANK!

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. 

Binnenkort sieren vijf gloednieuwe, comfortabele en volledig 

elektrisch te bedienen bedden de kamers van het hospice


