juni 2012

Over luisteren, bijstaan en
zoeken naar zingeving

Nieuwsbrief

Het was een wens die al enige tijd leefde
binnen het hospice: finale invulling geven
aan de laatste van de drie peilers (sociale,
medische en geestelijke zorg) waarop de
palliatieve zorg in een hospice is gestoeld.
De eerste twee worden ingevuld door
respectievelijk de vrijwilligers, de verpleegkundigen en huisartsen. In de laatste
peiler zijn de dominees, priesters, rabbi’s en
imams geen onbekende verschijning meer
in hospices. Binnen Hospice Wassenaar
ontstond daarnaast de afgelopen jaren de
behoefte aan een ‘eigen’ vaste geestelijk
verzorger die de gasten dwars door alle geloofstromingen heen bij kan staan als daar
behoefte aan is. Sinds februari van dit jaar
vervult Jacqueline Weeda deze functie.
Jacqueline is in dienst van Rivierduinen, een
organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, als
Humanistisch Raadsvrouw. Binnen het hospice is
aan haar functie de benaming “geestelijk verzorger”
meegegeven. Elke woensdag is zij van 10.45 tot
15.00 uur aanwezig. Is deze vaste dag een bewuste
keuze? “Niet helemaal, mijn werkzaamheden in
Hospice Wassenaar moesten natuurlijk ingepast
worden in mijn andere werkzaamheden, daar is de
woensdag uitgekomen. Zie het als een probeersel,
is deze vaste dag de beste vorm of moet mijn functie
toch flexibeler ingevuld worden? Het voordeel is
dat ik ‘vindbaar’ ben, iedereen weet wanneer ik
er ben. Het nadeel kan zijn dat ik er net niet ben
als het er echt toe doet voor een gast. De praktijk
werkt echter heel goed tot nu toe. De vrijwilligers,
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verpleegkundigen en coördinatoren zijn uitstekend
in staat de eerste (geestelijke) opvang te doen, als
dat nodig is. Ik fungeer dan eigenlijk in de tweede
lijn, geïnformeerd door mijn collega’s binnen het
hospice uiteraard. Het is nog niet gebeurd tot nu
toe, maar ik kan me goed voorstellen dat, - als de
band met een van de gasten wat hechter wordt en
hij of zij heeft mij nodig op een andere dag -, ik dan
langskom natuurlijk. Dat moet vanzelf groeien.”
Helemaal onbekend met een hospice was Jacqueline niet, twee collega’s met wie ze haar opleiding
doorliep, hebben hun vaste werkkring in een hospice. De eerste maanden in Hospice Wassenaar zijn
haar goed bevallen: “Het is een plek waar enorm
veel liefdevolle zorg is, dat varieert van een kopje
koffie tot een aardig woord van een vrijwilliger
tot de prima verpleegkundige aandacht. Hierdoor
worden de gasten opener, het geeft hun vertrouwen.
Ik vaar mee op dat vertrouwen.”
De functie zelf is nieuw binnen het hospice; hoe vul
je deze dan in en verschilt dat heel erg met het werk
dat je de andere dagen doet op de psychiatrische
afdeling van Rivierduinen in Leidschendam? “Mijn
werk bestaat uit luisteren, bijstaan en zoeken naar
de zin van iets. Op de eerste twee vlakken is er geen
verschil tussen de psychiatrie en het hospice. Alleen
de “zin-vraag” staat in het hospice natuurlijk in
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een andere context. Voor de hospicegasten is het levenseinde
met zekerheid nabij (dat ligt bij psychiatrische patiënten toch
anders). Beide hebben echter iets op hun bordje gekregen
waar ze niet om gevraagd hebben. Autonomie, het vermogen
en recht om over je eigen leven te mogen beschikken is een
groot goed in onze maatschappij. Het leven neemt echter wel
eens een andere wending. Hoe hier mee om te gaan, daar
hoop ik een bijdrage aan te leveren. Sommige gasten hebben
volledig vrede met hun levenseinde, andere zijn erdoor overvallen, onthand dat het leven andere plannen met ze heeft.
Dat brengt vaak ook een gevoel van urgentie met zich mee,
er moet nu of nooit nog iets geregeld of uitgesproken worden.
Door de juiste vragen te stellen probeer ik de problemen, vragen waar de gast nog mee zit, tevoorschijn te halen. Gesprekken beginnen vrijwel altijd oppervlakkig met een kopje koffie.
Ik luister en wacht tot de gast, soms terloops, iets vertelt waar
mijn antenne van zegt dat er meer achter zit.
Daar ga ik op in. Tegelijk houd ik voor de gast altijd de mogelijkheid open om terug te keren naar de koetjes en kalfjes. Ik
realiseer mij altijd dat ik geen vraaggestuurde functie vervul,
maar één die op aanbod is gebaseerd. Een gast mag mij dus
ook gerust wegsturen.”

Totaal verrast en onder valse
voorwendselen naar het Gemeentehuis van Wassenaar gelokt,
kreeg onze voorzitter Gabrie
Lansbergen tijdens de jaarlijkse
lintjesregen van burgemeester
Jan Hoekema te horen dat het
Hare Majesteit had behaagd hem
te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Gabrie
ontving deze onderscheiding voor
zijn inzet als vrijwilliger voor diverse organisaties, waaronder
Hospice Wassenaar. Hij was medeoprichter en vanaf de opening in 2005 de immer enthousiaste en motiverende voorzitter. De trotse vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren
feliciteren hem met dit eervolle blijk van koninklijke waardering.
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Leidt het feit dat ze zelf een humanistische achtergrond heeft,
niet tot verhitte discussies met gelovige gasten? “Dat gebeurt
niet. Het gaat denk ik om de oprechtheid waarmee je aan het
bed zit, dat is veel belangrijker dan specifieke geloofskennis.
Geloven heeft veel te maken met vertrouwen; dat is een begrip
dat ik als humanist goed kan voelen. Ik vind dat ik wel kleur
moet bekennen en niet blanco mag blijven. Soms vragen gasten me hoe ík het dan zie. Dan zeg ik dat ik zelf meer geloof
in het leven vóór de dood. En als een gast mij vraagt: “Maar
wat is er dan hierna?” dan wordt er een beroep gedaan op de
verbeelding en vraag ik vaak: “Wat zou u willen dat er is?”
Dat brengt mooie en zinvolle gesprekken. Mocht een gast echt
met specifieke geloofsvragen zitten waar ik geen bevredigend
antwoord op heb, dan is er altijd nog de eigen pastoor, dominee of andere geloofsvoorganger op wie een beroep gedaan
kan worden.

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep
communicatie van de Stichting Hospice Wassenaar, onder
redactie van Gabrie Lansbergen.
Wilt u ons bereiken, dan kunt u terecht bij onze
bestuursleden:
Gabrie Lansbergen, voorzitter,
070-5140873
Jaap Visser, vicevoorzitter		
071-5616625
Gerrie Bär, secretaris		
070-5179990
Dirk Kramer, penningmeester
071-5617856
Annette Gunneman			070-3282605
Hans Klooster		
070-5177456
of email: bestuur@hospicewassenaar.nl
Wilt u contact opnemen met het hospice,
dan kan dat via:
Telefoonnummer 			070-5121130
E-mail
coordinator@hospicewassenaar.nl
U kunt ook onze website bezoeken:
www.hospicewassenaar.nl

Elk geloof kent ook zo zijn eigen taalgebruik. Ik zat laatst aan
het bed van een gereformeerde gast. Dát ze naar de Heere zou
gaan, daar twijfelde ze niet aan. Wel vroeg ze zich hardop af
hóe de Heere haar tot zich zou roepen. Ik zei haar toen dat ik
hoopte dat hij een milde hand zou hebben. Onbewust had ik
precies haar taal gesproken…….”

Donateurs voor de Stichting Vrienden van Hospice
Wassenaar kunnen zich met naam en adres aanmelden:
Antwoordnummer 10014, 2240 VB Wassenaar.
of via vriendenvan@hospicewassenaar.nl
Marga Louw, secretaris 		
070-5141939
Banknummer: 3661.50.510
Voor deze nieuwsbrief bedanken wij:
Wil de Looze, Ruud Bellekom, Karin Lansbergen,
Hans van Zwicht en Remi Noordover.

Ruud Bellekom
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In memoriam
Op 23 mei is Cor van der Lee overleden. Niet alleen voor Hospice Wassenaar maar voor veel
andere organisaties is Cor actief geweest. Hij was één van de mede-oprichters van de Stichting
Hospice Wassenaar; vanaf het begin lid van de werkgroep om de haalbaarheid van een hospice in
Wassenaar te onderzoeken. Hij was nauw betrokken bij het vinden van de juiste locatie en daarna
bij de realisatie ervan. Van de hoge kwaliteit van de inrichting, zoals keuken en gastenkamers,
hebben we nu nog profijt. Als secretaris van de werkgroep en daarna van het exploitatiebestuur
heeft hij zich bijzonder ingezet om het hospice in Wassenaar te realiseren en het te laten worden
zoals het nu is. We verliezen in hem een bijzonder betrokken en actief mens. We wensen zijn
vrouw Suze en de kinderen en kleinkinderen sterkte voor de komende tijd.
Bestuur en medewerkers van Hospice Wassenaar

Woord van de voorzitter
verdieping kunnen bevinden. Maar waar vind je dat? Dat is
een mooie uitdaging. Dit alles om de kwaliteit van Hospice
Wassenaar hoog te houden of zelfs te verbeteren.
Een andere kwaliteitsverbetering is de aanstelling van een
geestelijk verzorger begin van het jaar voor vier uur per week.
Immers palliatieve zorg bestaat uit lichamelijke, sociale en
spirituele zorg.
In het jaarverslag 2011 staan onze zorgen vermeld betreffende de teruglopende subsidie van VWS, omdat er steeds
meer gasten in steeds meer hospices worden verzorgd (bij een
gelijkblijvend totaal budget). Maar ondanks het begrote tekort
voor 2011 van ruim € 41.000 was het werkelijke tekort ca €
6.000 dankzij de vele gulle gaven en de giften in natura.
En gelukkig kan de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar dit tekort aanvullen. Ook dit jaar hopen we weer op vele
gulle gaven want het begrote tekort is nog hoger.

Een actief half jaar ligt weer achter ons. In de vorige nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen dat we toch wel erg krap in de
ruimte zitten. We willen graag meer ruimte voor onze gasten
(kamers met eigen douche/WC), een logeerkamer voor de familie en wat meer ruimte voor de medewerkers (vrijwilligers,
coördinatoren en verpleegkundigen). In april is ons door de
Wassenaarse Bouwstichting als tijdelijke oplossing een extra
appartement op de tweede verdieping van hetzelfde gebouw
aangeboden. Hierdoor is er wat meer ruimte beschikbaar voor
de medewerkers, een logeerkamer voor de naasten van de
gasten en er is wat ruimte voor een rustig overleg. Ondertussen wordt er door het bestuur naarstig gezocht en geëvalueerd
wat de mogelijkheden voor een definitieve oplossing kunnen zijn. Door ons huidige verblijf hebben we geleerd dat de
primaire ruimtes (gastenkamers, huiskamer en ruimte voor
de coördinatoren en de verpleegkundigen) zich beter op één

Enkele cijfers uit het jaarverslag 2011:

• 56 gasten opgenomen, van wie 14 uit Wassenaar, 6 uit Voorschoten en 16 uit Den Haag en
20 gasten uit de regio en het land.
• Hiervan kwamen er 18 uit de thuissituatie en de rest voornamelijk uit het ziekenhuis.
• De gemiddelde verblijfsduur was 24 dagen (iets meer dan vorig jaar).
• De gemiddelde leeftijd was 76 jaar.
• Het bezettingspercentage was 77%.
• Hartverwarmende reacties in de enquêtes die we houden onder de nabestaanden.
Hartelijk dank voor de liefdevolle inzet van coördinatoren,
verpleegkundigen en vrijwilligers.
Gabrie Lansbergen

In de eerste vier maanden van 2012 was de bezetting heel
hoog (87%) en mochten we veel gasten (28) opnemen. En
daar doen we het toch met ons allen voor!
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Een vrijwilliger neemt afscheid
Soms vragen mensen wel eens aan vrijwilligers of het werk in het hospice niet zwaar
is. Ter illustratie hieronder een stuk van de
“afscheidsbrief” van Karin van Willigen:
“Helaas moet ik van jullie afscheid nemen,
vandaag is mijn laatste dienst geweest. Lijf
en leeftijd zijn mij aan het inhalen, het is niet
anders, maar het hart voelt er droevig bij.
Iedere keer uit de lift stappend in een bijzondere omgeving, een warme sfeer, liefdevolle
coördinatoren, verpleegkundigen en collega
vrijwilligers. Ik heb zo veel geleerd in al die

jaren, al die verschillende gasten, mensen
met iedere keer weer een ander verhaal,
iedere keer kreeg een kamer een andere sfeer,
iedere stervensweg was anders. Maar niet in
de laatste plaats heb ik ook veel over mijzelf
geleerd, waar ik wel goed in was en waar
niet in, wat ik wel kon verdragen en niet kon
verdragen, waar ik me aan ergerde en niet
aan ergerde om maar een aantal dingen op
te sommen. Wat is het een rijke tijd geweest.
Dank aan al diegenen met wie ik heb mogen
samenwerken, het ga jullie goed.”

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers
Ook dit voorjaar is er een basistraining
gegeven aan een nieuwe groep van tien
vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers is in
het afgelopen jaar in het hospice gestart,
een aantal van hen recent en anderen al een
aantal maanden geleden. Met wat ervaring
in het hospice wordt zo’n basistraining dan
ook intensiever beleefd en kunnen ervaringen uit de praktijk uitgewisseld worden..
Het was de tweede keer dat Odile Ebbing,
een ervaren trainer, en Ingrid Schonk,
één van onze coördinatoren, deze training
gaven. Die nieuwe opzet van de training is
eind vorig jaar geëvalueerd en de verbeterpunten zijn meegenomen naar dit jaar. De
bekende thema’s kwamen aan bod: de orga-

nisatie binnen het hospice, communicatie,
omgaan met verlies en rouwtaken, de taal
van het sterven en omgaan met feedback.
Er ontstonden soms heel diepgaande en
indringende discussies; de sfeer was goed.
Natuurlijk werd er geoefend in “luisteren
naar”, vooral naar de gast en de naasten.
De wensen van de gast en de kwaliteit van
zijn/haar leven in de laatste dagen staan
centraal. En natuurlijk is er wel eens een
dilemma voor de vrijwilliger, die meer zou
willen doen dan dat de gast op dat moment
wil; maar dat is juist de uitdaging. Naast
het theoretische gedeelte werd er ook een
dagdeel besteed aan de praktische vaardigheden zodat de vrijwilliger op veilige wijze

de verpleegkundige kan ondersteunen in
de verzorging van de gasten. Dit dagdeel
werd verzorgd door Petra Beijk en Gina
Bekedam, verpleegkundigen werkzaam in
het hospice. Veel dank aan Odile Ebbing en
Ingrid Schonk.

Zorgpad Stervensfase
In juni startte Hospice Wassenaar met het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.Vanaf dat
moment wordt bij iedere gast bij wie is vastgesteld dat de stervensfase is aangebroken, het
bestaande zorgdossier vervangen door het Zorgpad Stervensfase. Gebruik van het Zorgpad structureert de verpleegkundige observaties, waardoor steeds tijdig actie kan worden
ondernomen als er signalen zijn dat de doelen van de palliatieve zorg (nog) niet zijn bereikt. Het Zorgpad is in de eerste plaats een verpleegkundig instrument, maar speelt een
belangrijke rol in de multidisciplinaire samenwerking, onder meer met de huisartsen.

Het Zorgpad Stervensfase is een instrument
om de kwaliteit van de zorg aan gast en
naasten tijdens de stervensfase (de laatste
dagen) verder te optimaliseren. Aanvankelijk was er een versie voor het ziekenhuis,
het verpleeghuis en de thuissituatie. Maar
nu is er ook een versie ontwikkeld speciaal
voor het hospice. Het Zorgpad Stervensfase
is gebaseerd op de Liverpool Care Pathway
(LCP) voor stervende patiënten. De LCP is
door het Erasmus MC Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
overgenomen en uit het Engels vertaald.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het Zorgpad Stervensfase:
• bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg voor de stervende patiënt;
• de symptoomlast in de laatste levensdagen vermindert;
• de communicatie met zowel de patiënt als diens naaste verbetert;
• een positief effect heeft op de rouwverwerking van de nabestaanden;
• bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking.
Florence, van welke organisatie al vanaf de start verpleegkundigen bij het hospice zijn
gedetacheerd, en Hospice Wassenaar organiseerden gezamenlijk op 27 maart jongstleden
een informatiebijeenkomst voor huisartsen en verpleegkundigen; ook een aantal bestuursleden en de coördinatoren van het hospice waren aanwezig.
Daarnaast werden uiteraard ook de vrijwilligers van Hospice Wassenaar uitgebreid geïnformeerd over deze methodiek.
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Linda Feltzer maakte de juiste keuze
Na een lange carrière in de lucht, die zij afsloot als senior purser,
was Linda Feltzer toe aan een nieuwe uitdaging. Haar meisjesdroom,
stewardess worden, bracht haar 34 jaar lang met heel veel plezier
naar alle uithoeken van de wereld. Na haar pensionering bij de KLM
zocht zij een zinvolle invulling van de vrijgekomen tijd en (be)landde
in Hospice Wassenaar. Niet geheel toevallig, dat niet. Meerdere malen
kreeg zij te horen dat zij geknipt zou zijn voor het werk in een hospice.
zeven minuten bij
elkaar (roken door
de gasten is in
Hospice Wassenaar
toegestaan onder
toezicht, red.) en
komen er de meest bijzondere gesprekken los. Soms is er
zoveel te vertellen dat er nog een tweede sigaretje achteraan
gaat.” Op de vraag of Linda zelf meer tijd aan gesprekken met
de gasten zou willen kunnen besteden reageert zij resoluut:
“Je kunt je als vrijwilliger wel eens tot iemand aangetrokken voelen, maar dan is het nog de vraag of de gast zelf daar
ook zo over denkt. Je neemt dus een neutrale houding aan en
wacht af. Komt het niet, dan is het ook goed. De keuze is aan
de gast. Je bent vaak ook een klankbord voor familie of vrienden. Ze vertellen je soms de meest intieme, bijna onthutsende
zaken zodat je, niet letterlijk natuurlijk, met open mond staat.
Je kúnt je als vrijwilliger niet mengen in complexe familieproblematiek, maar dat luisterende oor is meestal al voldoende. Mensen verwachten geen adviezen of zo, zij willen even
hun hart luchten bij je.”
Er zijn, in algemene zin, wel wat overeenkomsten met Linda’s
werk aan boord van een vliegtuig en het hospice. Niet alleen
het goed zorgen voor mensen maar ook het werken in een
klein team in een besloten omgeving. Linda: “Ja, een aantal
dingen zijn mij vertrouwd. Als ik aan boord stapte, vergat ik
alles wat er op dat moment mogelijk privé speelde en was
alleen bezig met mijn werk. Datzelfde ervaar ik ook in het
hospice, ik ben er voor 100% maar ik kan het ook weer goed
loslaten als ik naar buiten ga en weer in mijn eigen leven
stap. Na een avonddienst wacht mijn man Ruud thuis in Voorschoten op mij met een glas wijn en dan vertel ik hem even
wat ik die avond heb meegemaakt. Ik vind dat fijn om even
van mij af te praten. Ook het werken met telkens verschillende collega’s is boeiend en heel prettig vind ik het dat wij
zelf de roosters in kunnen vullen. Zo werk je altijd op tijden
die jou het beste uitkomen. Echt een groot goed van Hospice
Wassenaar.”
Wil de Looze

Inmiddels weet Linda dat haar omgeving gelijk had en zij
voelt zich helemaal thuis in de rol van hospicevrijwilliger:
“Nadat het hospice voor de derde keer op mijn pad kwam,
wist ik zeker dat ik eens moest gaan praten,” vertelt Linda.
“Toen ik nog vloog, vroeg een collega wat ik zou gaan doen
na mijn pensionering. Zij zelf was vrijwilliger in Hospice
Wassenaar en vond dat ook echt iets voor mij. Zelf dacht
ik ooit, net als mijn buurvrouw actief te kunnen worden in
Amnesty International. Op mijn vraag of de buurvrouw vond
dat ik daar thuis hoorde, keek zij mij vorsend aan en meldde
dat dat niets voor mij was en verwees mij resoluut naar het
hospice in Wassenaar. Dat vond ze wél iets voor mij. Ze
drukte mij meteen de special ‘Dagen van Leven’, uitgebracht
ter gelegenheid van het 1e lustrum van Hospice Wassenaar,
in mijn handen. Vervolgens las ik, kort daarna, een artikel in
de krant over het hospice en toen begreep ik de boodschap.
Het was zo bedoeld. Ik heb gebeld, een afspraak gemaakt en
werd allerhartelijkst ontvangen. Het klinkt cliché maar het
voelde meteen goed. Ik startte met vijf nieuwe vrijwilligers,
nu anderhalf jaar geleden. Weet je, ik ben een redelijke doener
en heb dus geen moeite met poetsen, strijken, koken, boodschappen doen, kortom alles wat erbij hoort om een huishouden draaiende te houden. Vier maanden later gingen we op
basiscursus bij Odile Ebbing. Een heel verrijkende ervaring.
Echt waardevolle dagen, waarvan ik op sommige momenten
weleens dacht dat het een beetje teveel de ‘zweverige kant’
uitging voor mij, maar dat bleek niet terecht. Het is heel bijzonder om in een intiem groepje mensen een dergelijke cursus
te volgen. Grappig genoeg deden bepaalde dingen mij ook
denken aan trainingen die ik bij de KLM kreeg.”
Vrijwilligerswerk in een hospice is veelzijdig. Je staat te
strijken en te koken maar je zit ook wel naast een bed met een
hand in de jouwe. Dergelijke dierbare momenten zijn heel
waardevol. Linda heeft zo haar eigen ervaringen: “In de vier
uur die een dienst duurt, is er eigenlijk niet zoveel gelegenheid om tot een echt diepgaand gesprek te komen. Een gast
moet zich ook maar net zodanig tot jou aangetrokken voelen
dat hij of zij bepaalde zaken met je wil delen. Persoonlijk
heb ik mooie ervaringen met mensen die roken. Dan zit je
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Samen onze dromen achterna
wc en wat ruimte voor onze vrijwilligers en verpleegkundigen
om aan hen wat meer bewegingsvrijheid te kunnen geven in
hun liefdevolle maar vaak ook zo intensieve werkzaamheden.
Geen grootse of luxe plannen, maar om onze kwaliteit te kunnen waarborgen, moeten wij verder bouwen aan het fundament, dat nu na zeven jaar diep geworteld is in de kern van de
Wassenaarse en Voorschotense gemeenschap.
Zovelen dragen ons een warm hart toe! Zoals de vijf Rotaryclubs die in mei honderden mensen aan het fietsen kregen en
je na een onvergetelijk dag een enorme cheque overhandigen,
dan springen de tranen van ontroering je in de ogen. Door
zo’n gebaar kunnen wij onze dromen hopelijk gaan verwezenlijken. Of de fantastische verwennerij door een aantal
Haegsche Heeren, die onze vrijwilligers en verpleegkundigen
op Moederdag in het zonnetje gezet hebben.
Dat zonnetje past wel bij ons. Het hospice is geen sombere,
donkere instelling, maar een open, licht en gastvrij huis voor
mensen die in de laatste fase van hun leven beland zijn. Ooit
komen wij allen aan het eind van onze levensweg. Ik mag
van harte hopen, dat er dan nog steeds hospices zijn, waar je
op zo’n waardevolle wijze je eigen mens kunt blijven, tot het
allerlaatste.
Vol goede moed ’fietsen’ wij met elkaar verder en als niet al
onze dromen uitkomen, dan neemt niemand ons die hechte en
bijzondere band af, die wij in ons hospice met elkaar delen..

De zonovergoten Pinksterdagen van 2012 (het moment
waarop ik dit schrijf) doen hun naam eer aan de titel van het
bekende liedje.
Helaas is het niet voor iedereen zo’n mooie Pinksterdag.
Voor onze gasten in het hospice, die de finale periode van
hun leven bij ons doorbrengen, zijn het misschien de laatste
Pinksterdagen. Zijn het misschien juist daarom tóch de mooiste dagen van 2012, die je als familie en vrienden met elkaar
deelt?
Als je op deze dagen geen dienst hebt, kun je al mijmerend op
je racefiets genietend door het Groene Hart rijden. Mijmeren
over de dromen, die wij als coördinatoren met het bestuur,
vrijwilligers en verpleegkundigen hebben over ons hospice.
Een beetje meer ruimte voor de gasten, een eigen douche en

Elsbeth Zonnevylle, coördinator

Een heel dierbaar geschenk…………..
Regelmatig ontvangen wij bedankjes
van de nabestaanden, waarin zij meestal
ook beschrijven hoe zij de periode in het
hospice hebben ervaren. De gasten zelf
tonen ons hun dankbaarheid soms met
een simpele blik of het even vastpakken
van je hand. Tineke Kraan, die dagelijks
haar intense dank liet blijken voor onze
zorgen en die ook op dezelfde intense
manier blij en dankbaar was als ze met
een boekje in de zon kon zitten, koos
ook voor een dankbetuiging op schrift.
In een enveloppe die pas na haar overlijden geopend mocht worden, troffen we
dit ontroerende blijk van erkentelijkheid:

Aan alle medewerkers,
U allen heel veel dank voor uw lieve
zorgen die ik in de laatste fase van
mijn leven in uw hospice mocht ontvangen. Ik heb heel veel bewondering
gehad voor uw aller inzet in woord en
daad. Ondanks het ongemak van mijn
ziekte was het een weldaad hier te zijn
en zó afscheid van het leven te nemen.
Ofschoon uw teamspirit hecht is, zult
u begrijpen dat mijn dankbaarheid
aan u persoonlijk is gericht. Mijn respect en lieve groet aan allen!
Tineke Kraan
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Inspirerende thema-avond met
psychotherapeut Christien de Jong
Op de uitnodiging voor de thema-avond van Hospice Wassenaar in het voorjaar reageerden buitengewoon
veel hospicemedewerkers positief. De helft bestond uit vrijwilligers die de eerdere presentatie (november
2011) van psychotherapeut Christien de Jong al hadden bijgewoond. Zij hadden aan collega’s doorgegeven
dat zij reikhalzend uitkeken naar de toen al aangekondigde vervolgbijeenkomst. Christien werd deze keer
geassisteerd door de acteur Koos van der Knaap (bekend van o.a. “Toen was geluk heel gewoon”), die zich
razendsnel kon inleven in een aantal voorgestelde ‘cases’ en deze beeldend voordroeg.
Christien de Jong wees op de veel voorkomende feiten. Ernstige ziekte kan tot
stress leiden bij zowel de patiënt als de
naasten. Je ziet de bekende overlevingsreacties: vechten, vluchten en bevriezen
(verstoppen). Sommigen zijn doe-hetzelvers en anderen aandachtsvragers. De
reacties lopen zelden synchroon. Emoties kunnen soms hoog oplopen. In sommige situaties zijn we als vrijwilligers
toch nog teveel geneigd om handelend
op te treden en suggesties aan te dragen,
terwijl je je steeds moet afvragen wat de
gast en de naaste(n) willen. Koos van der
Knaap speelde een aantal moeder-zoon
situaties. Zowel moeder Berg als haar
zoon werden duidelijk voor het voetlicht
gebracht en herkenbaar gemaakt in hun
beleving van het naderend afscheid van

moeder en hun beider reacties daarop.
De vrijwilligers konden hierop reageren
en zo leren hoe ze zowel moeder als
zoon zouden kunnen begeleiden om de
door hen gevoelde stress te verminderen
met als doel de situatie voor beiden min
of meer te normaliseren.
Bevlogen presentator Christien de Jong
strooide kwistig met praktische en waardevolle adviezen volgens het door haar
zo benoemde ‘schokbreker’principe:
toon je als vrijwilliger liever benieuwd
dan bezorgd en kijk naar de krachtige
kanten van de gast en de naasten. Bevestig in eerste instantie hun gevoelens
en toon daar begrip voor. Help de zieke
door keuzes voor te leggen teneinde hem
of haar weer in staat te stellen de regie
over het eigen leven te hernemen.

Dank aan alle gulle gevers
In de Wassenaarse Krant staat sinds enkele maanden een column over Hospice Wassenaar. De krant biedt ons
hiermee de mogelijkheid om een wat breder publiek te bereiken. Wij prijzen ons gelukkig met alle blijken
van support voor het hospice. Hospice Wassenaar is een organisatie die niet zonder (financiële) ondersteuning kan en wel vanwege twee goede redenen:
2	Daarnaast is het hospice op zoek naar betere huisvesting,
zoals u elders hebt kunnen lezen. Ook hiervoor is veel
geld nodig.
lees verder op pagina 8

1	Jaarlijks is er een exploitatietekort van ruim € 50.000.
De komende jaren zal dit bedrag nog toenemen, omdat
de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) ieder jaar minder wordt.

Onze voorzitter heeft bij alle Rotary serviceclubs een presentatie gehouden over Hospice Wassenaar en ook de DVD ‘Dagen van
Leven’ vertoond. Steeds werden de presentatie en de film zeer positief ontvangen en als indrukwekkend ervaren. Indien andere (service)clubs geïnteresseerd zijn in een presentatie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Gabrie Lansbergen (zie colofon).
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vervolg artikel ‘Dank aan alle gulle gevers
In de eerste helft van 2012 is er een aantal activiteiten, ten bate van Hospice Wassenaar ontplooid:
Vroeg in het voorjaar hebben
leden van Rotaryclub Wassenaar - ter Horst zich ingezet om
de jaarlijkse (haard)houtactie te
laten slagen. Deze houtactie is
een traditie in Wassenaar en de
opbrengst was deze keer voor
ons bestemd, met name voor de
inrichting van het nieuwe appartement en daarmee ook voor de
uiteindelijke nieuwe permanente
huisvesting. Vele “big bags” zijn
weer afgeleverd waardoor Rotaryvoorzitter Harry van der Meijden een cheque ter waarde
van € 10.000 kon overhandigen aan onze voorzitter Gabrie
Lansbergen.

Meubelen (tweedehands) voor het nieuwe appartement zijn
ons geschonken.

sponsor fietstocht was
georganiseerd door de vijf
Rotary’s uit Wassenaar,
Voorschoten en Leidschendam. De drie burgemeesters
waren aanwezig bij de start
en fietsten zelf ook mee. Ca.
700 mensen uit de regio trapten enthousiast hun 25 kilometers voor het hospice. Een mooi verzorgd routeboekje gaf
duidelijke informatie over de bezienswaardigheden langs
de route met fraaie kastelen, mooie lanen, een gratis ijsje
onderweg etc.

Voor onvoorziene omstandigheden is er in het hospice een
noodaggregaat noodzakelijk. Aangezien het eerder aangeschafte apparaat toch lastig was te bedienen, wat toch cruciaal
is op zo’n moment, is een nieuw noodaggregaat gekocht. Na
enig lobbywerk van een van onze vrijwilligers was er een
anonieme schenker bereid om de kosten van ca € 1.300 op
zich te nemen.			

Manege Santhorst trad op
als gastheer, alwaar het
feestterrein was ingericht en
waar het heel gezellig werd
in de namiddag. Ook werd
hier een voltigedemonstratie
gegeven.

Op een prachtige zondag begin mei werd aan alle medewerkers van het hospice een barbecue aangeboden door de Haegsche Heerenclub in een van de mooie tuinen van Wassenaar.
Dit met de medewerking in natura van een aantal ondernemers als sponsors. Het was een bijzonder gezellige middag
‘onder ons’ waarin we verwend werden door meesterkok
Henk Savelberg, die zijn volle restaurant op deze Moederdag
een middagje had verlaten om persoonlijk achter de barbecue
te staan.

 ijdens de zonovergoten barbeT
cue werd een cheque overhandigd van € 20.000, eveneens
bestemd voor de verbetering van
de huisvesting. Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers namen
ontroerd en onder de indruk dit
hoge bedrag in ontvangst.
In de maand juli wordt (na het ter perse gaan van dit nummer)
ook nog Parkgolf Wassenaar 2012 georganiseerd ten bate van
Hospice Wassenaar. Bovendien mocht de penningmeester ook
nog een aantal giften ontvangen van families van gasten.

Alle gulle gevers zowel financieel als in natura,
initiatiefnemers, organisatoren, Wassenaarse
winkeliers en ook de donateurs van de Stichting
Vrienden van Hospice Wassenaar: heel veel
dank voor al uw genereuze bijdragen.

De Rotaryfietstocht, eveneens in mei, met aansluitend een
borrel en een barbecue voor de deelnemers was een groot
succes mede dankzij het onverwachts zomerse weer. Deze
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