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Afstand houden en betrokken blijven
Protocollen, draaiboeken, gedragsregels voor vrijwilligers, bezoekregels voor de naasten: wat is er allemaal nodig
om het hospice veilig door de coronapandemie te loodsen? Hoe kunnen we gasten in het hospice en hun naasten
behoeden voor besmetting en ervoor zorgen dat verpleegkundigen en vrijwilligers veilig hun werk kunnen blijven
doen? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? En houdt iedereen zich wel aan de regels? We praten daarover met
Ingrid Schonk, 1e coördinator van Hospice Wassenaar.
hun handen te ontsmetten bij de
‘De coronapandemie heeft een
desinfectiezuil in de hal. We vragen
enorme impact gehad op ons werk in
bezoekers zich te registreren voor
het hospice’, vertelt Ingrid Schonk.
mogelijk bron- en contactonderzoek
‘Natuurlijk willen we blijven doen
en om de gezondheidscheck door
waar we voor zijn: mensen in de
te nemen. We vragen bezoekers
laatste fase van hun leven liefdevol
om 1,5 meter afstand te bewaren
bijstaan in een warme, huiselijke
en om een mondneusmasker te
sfeer. Maar we moeten daarbij wel
dragen als zij binnen die 1,5 meter
allerlei regels in acht nemen om te
komen. Ook verzoeken we hen om
voorkomen dat het virus het hospice
de lift te gebruiken en bij de gast
binnenkomt. Sommige regels zijn
op de kamer te blijven. In normale
echt lastig. Zoals afstand houden.
omstandigheden zijn gasten en hun
Die laatste levensfase is voor zowel Ingrid Schonk: 'Ondanks alle
bezoek welkom in de huiskamer of
de gast als voor de familieleden en coronamaatregelen zijn we misschien
in de woonkeuken van het hospice.
andere naasten natuurlijk ook een wel dichterbij dan ooit'
Dat kan nu voorlopig niet. Maar
emotionele fase. Probeer maar eens
afstand te bewaren als je mensen wil troosten, of als je gasten kunnen wel met hun bezoek, bij mooi weer, van
het liefst een arm om iemand heen zou willen slaan. Als de tuin gebruikmaken. Gelukkig hadden we dit jaar een
het gaat om onze gasten, houden we natuurlijk geen prachtige zomer. De tuin is dan ook intensief gebruikt!
afstand. Maar we zetten wel een mondneusmasker op Overigens hadden familieleden over het algemeen
als we binnen de 1,5 meter komen. Met familieleden begrip voor al deze regelingen. Sommigen vergeleken
houden we wel afstand. Dat was – zeker in het begin – het met de regelingen in ziekenhuizen: daar mag nu
wennen. Intussen hebben alle vrijwilligers zich wel een nog maar één bezoeker per patiënt komen en dat is
houding of een gebaar eigen gemaakt om bijvoorbeeld dan ook de enige die er mag komen. We maken alleen
bezoek te verwelkomen bij de voordeur. Even hartelijk een uitzondering als er, in de stervensfase, bij de gast
als voorheen! En ook met een mondkapje voor kunnen gewaakt wordt’.
we gelukkig onze betrokkenheid blijven tonen.’
Bezoekbeleid
Toen de omvang en de gevolgen van de coronapandemie
duidelijk werden, brak een drukke tijd aan voor
coördinatoren en bestuur: zij moesten ervoor zorgen
dat de algemene maatregelen van het RIVM (zoals 1,5
meter afstand houden, geen handen geven, hoesten
en niezen in de elleboog) vanzelfsprekend ook in het
hospice werden nageleefd. Maar daarnaast moesten
er voor het hospice specifieke maatregelen worden
ontwikkeld. Zo diende er bijvoorbeeld een nieuw
bezoekbeleid voor het hospice te worden uitgewerkt.
Ingrid Schonk: ‘Vóór de corona-uitbraak kenden we een
bezoekbeleid met maar weinig tot geen beperkingen.
Nu mogen er maximaal twee bezoekers bij de gast tegelijk
aanwezig zijn met een maximum van zes bezoekers per
dag. Aan bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd

De jaarlijkse herinneringsbijeenkomst kleinschalig en hopelijk
eenmalig in de tuin van het hospice
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Bijeenkomsten
Het bleef niet bij bezoekbeleid: ook op andere punten
moesten maatregelen getroffen worden. Ingrid Schonk:
‘Zo houden we elk jaar in september een drukbezochte
herinneringsbijeenkomst waarin we de mensen gedenken die
in het afgelopen jaar in ons hospice zijn overleden. Daar zijn
altijd familieleden van alle overleden gasten welkom bij. Dat
kon dit jaar niet doorgaan. We zouden dan met een veel te
groot aantal mensen bijeen zijn. In plaats daarvan hebben we
in de tuin een besloten bijeenkomst gehouden met een kleine
groep medewerkers en vrijwilligers. We richtten een tafel met
zonnebloemen in, staken een kaars aan en een vrijwilliger
las een gedicht voor. Na een moment van stilte, zorgde onze
geestelijk verzorger voor een passende afsluiting van deze
bijzondere bijeenkomst. Vooraf hebben we de nabestaanden
persoonlijk geïnformeerd over dit herdenkingsmoment. Die
lieten ons weten dat ze dat bijzonder waardeerden’.
Ook voor trainingen en bijscholingen van vrijwilligers werden
oplossingen gezocht. Ingrid Schonk: ‘Dat gebeurt nu allemaal
digitaal. Daar zijn speciale programma’s voor en die digitale
bijeenkomsten worden ook behoorlijk goed door vrijwilligers
bezocht. Wat mooi is: we worden daarin technisch bijgestaan
door de partner van een vrijwilliger. Zo ontstaat bijna een
nieuw type vrijwilligerswerk!’.

Gevolgen
Het hospice is tot nu toe coronavrij gebleven. Dat mag een
bijzondere prestatie worden genoemd. Toch heeft corona
– ook voor het hospice als organisatie – verstrekkende
gevolgen. Ingrid Schonk: ‘Er zijn in het afgelopen jaar bijna
geen sponsoractiviteiten ten bate van het hospice geweest.
Dat was dubbel lastig, omdat we dit jaar juist extra kosten
moesten maken. Zo hebben we een desinfectiezuil in de
hal geplaatst, op alle gastenkamers hangen nu dispensers
met desinfectievloeistof. Gelukkig heeft de Lionsclub
Wassenaar ons gesponsord, zodat we een grote voorraad
mondneusmaskers konden aanschaffen. Maar er zijn ook
bijvoorbeeld geen vrijwilligersmarkten geweest, waarop we
nieuwe vrijwilligers konden werven. En er komt dit jaar geen
kerstmarkt waarop we nieuwe Vrienden van het hospice
kunnen werven. Dat alles zal nog wel lang doorwerken. Maar
voorlopig concentreren wij ons erop deze coronapandemie
heelhuids, zonder besmettingen, door te komen. Daar
hebben we onze handen vol aan en we zijn heel trots dat ons
dat tot nu toe is gelukt! Een groot compliment voor ons team
van vrijwilligers en verpleegkundigen’.

Hans Janssen

Navolging
Al die maatregelen en nieuwe voorzieningen kwamen niet uit
de lucht vallen. Ingrid Schonk: ‘We hebben heel wat overlegd,
zowel intern als extern. Intern natuurlijk met het bestuur en
de zorgmanager van Florence, maar extern met bijvoorbeeld
de GGD en de VPTZ, onze koepelorganisatie. We hebben
ook afstemmingsoverleg met andere hospices in de regio
gevoerd. En we houden als coördinatoren de vinger aan de
pols. Gelukkig merken we dat iedereen zich zo goed mogelijk
aan de regels probeert te houden. Vrijwilligers doen hun
best om die 1,5 meter afstand te bewaren. Bezoekers komen
bijna allemaal met een mondneuskapje op binnen en als ze
bijvoorbeeld koffie willen, gebruiken zij het belsysteem van
de gast om hun wensen kenbaar te maken. We merken ook
dat onze gasten het over het algemeen prima vinden dat er
maar twee bezoekers tegelijk mogen komen. Dat geeft rust, er
is meer aandacht voor elkaar. Wat ik ook heel goed vind: af en
toe meldt zich een vrijwilliger af omdat die zich niet helemaal
lekker voelt, verkouden is of koorts heeft. Dat bewijst dat
mensen zorgvuldig zijn en zich echt aan de regels houden’.

Colofon December 2020
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van de

voorzitter

In deze bizarre tijd is het nog zelden ergens business as
usual. Toch is dat precies wat alle medewerkers in ons
hospice nastreven: het leven van mensen in de laatste
fase van hun leven zo aangenaam en draaglijk mogelijk
maken. Dat dit niet zonder enorme inspanningen en inzet
van inventiviteit en flexibiliteit van eenieder gaat, moge
duidelijk zijn! Als bestuur zijn wij allen - coördinatoren,
vrijwilligers, verpleegkundigen en alle anderen die werken
in ons ‘huis’ - zeer dankbaar. Complimenten zijn hier op
zijn plaats. Het is knap, dat het wonderwel lukt om ondanks
regels, voorschriften en talloze belemmeringen, een sfeer te
creëren waarin onze gasten en hun naasten zich veilig en
verwarmd voelen. ‘Het had niet beter gekund!’, zei onlangs
een van de naasten: ons compliment had niet beter kunnen
worden verwoord! Driewerf DANK!
Over dankzeggen gesproken: door persoonlijke omstandigheden ben ik lang niet in staat geweest mijn functie van
voorzitter te vervullen. Mijn medebestuursleden namen
geruisloos de taken over. Mijn erkentelijkheid aan hen is
groot. Het is geweldig om te zien dat we samen sterk zijn,
onder alle omstandigheden.

In deze Nieuwsbrief leest u dat het inderdaad business
as usual was het afgelopen half jaar. En ook wat daarvoor
kwam kijken!
Fantastisch bijvoorbeeld is dat zich in deze moeilijke
tijden nieuwe vrijwilligers aanmelden en ‘gewoon’ aan de
slag gaan. Ontroerend zijn de giften en bijzonder in dit
verband de giften die speciaal werden gedaan vanwege de
coronacrisis. Gulle gevers zijn zich ervan bewust, dat alle
extra maatregelen veel geld kosten. En last but nog least
zijn daar onze Vrienden, de Stichting Vrienden van Hospice
Wassenaar: zíj stutten óns gevoel van veiligheid!
Namens het voltallig bestuur,

Else L. van Dijk-Staats, voorzitter

Blijvend in onze herinnering: Theo Lelieveld

Coronamaatregelen en voorzieningen hebben Covid 19 tot nu toe
buiten het hospice gehouden

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Hospice Wassenaar. Verschijnt twee maal per
jaar in juni en december. Oplage 1.600
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Op 12 september overleed Theo Lelieveld. Theo was één van
de vrijwilligers in Hospice Wassenaar. En niet zomaar eentje,
Theo was absoluut een gedroomde vrijwilliger. Theo begon 6
jaar geleden als vrijwilliger in Hospice Wassenaar. Daarvoor
was hij betrokken bij de palliatieve thuiszorg in Zoetermeer.
Hij bezocht daar terminaal zieken thuis. De overstap naar
het hospice in Wassenaar maakte hij omdat daar zijn oudcollega, Adelheid, met veel plezier als vrijwilliger werkzaam
was. Niet lang daarna meldde ook Hugo zich als vrijwilliger.
Theo, Hugo en Adelheid hadden gedrieën jarenlang in
Zoetermeer gewerkt in hun maatschap voor fysiotherapie.
Met veel gasten in het hospice had Theo direct een klik.
Hij hoefde bij wijze van spreken maar hun kamer binnen te
komen of er ontstond een gesprek. Vaak een persoonlijk en
diepgaand gesprek, waaraan gasten goede herinneringen
bewaarden. ‘Het was zo’n aimabele man’, zegt zijn maatje
en oud-collega Hugo Falet, ‘altijd goedgehumeurd. Je kon
ook altijd een beroep op hem doen, hij stond letterlijk
voor iedereen klaar.’ ‘Een mensen-mens, iemand die altijd
verbinding zocht’, vult Ingrid Schonk, coördinator, aan. In juni
kreeg Theo klachten en toen deze niet vanzelf overgingen,
volgde een reeks van onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat
Theo ongeneeslijk ziek was.

Theo Lelieveld, een aimabele man
Theo bracht de laatste weken van zijn leven door in het
hospice in Zoetermeer, waar hij goede zorg ontving. Daar
overleed Theo op 75-jarige leeftijd. Hij wordt gemist door
zijn vrouw Petra, zijn zoon, dochter en hun partners, zijn
‘bonuskind’ en acht kleinkinderen. Zij en wij, vrijwilligers,
verpleegkundigen en coördinatoren van Hospice Wassenaar,
zullen hem nooit vergeten. Theo Lelieveld heeft een blijvende
en warme plek in onze herinnering.

Hans Janssen
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15 jaar Hospice Wassenaar
Eind september was het exact 15 jaar geleden dat Hospice Wassenaar de deuren opende en de eerste gasten verwelkomde.
Begonnen in een krap maar knus dubbel ‘penthouse’ aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat en sinds 2014 in een prachtig huis
met tuin aan de Kerkstraat. Daar ontvangen maximaal zes gasten in de laatste fase van hun leven de best mogelijke zorg.
Die zorg en aandacht worden gegeven door een professioneel team van coördinatoren, palliatief verpleegkundigen (24/7) en
zo’n honderd vrijwilligers. Een aantal van hen is al sinds de opening bij het hospice betrokken en deelt op deze pagina’s hun
motivatie, mooiste herinnering of meest indrukwekkende gebeurtenis met u.
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Veel voor terug
Alles wat je als vrijwilliger doet, doet ertoe. Je draagt
je steentje bij en zorgt ervoor dat de gasten zich op
hun gemak en een beetje thuis voelen! Iedere gast
is anders, je past je aan de wensen aan en krijgt
er veel voor terug. Kleine mooie momenten, een
glimlach, oogcontact, een opmerking, een praatje.
Daar doe ik het voor. Het hospice geeft mij energie!
Annette Spa, vrijwilliger

Fijn om iets te betekenen
De verhalen van de gasten zijn zo divers, een
verrijking van mijn leven.Ik had mijn eerste dienst
als vrijwilliger op de dag dat Hospice Wassenaar
haar deuren opende en we onze eerste gast
ontvingen. Die dag zal ik nooit vergeten! Nog steeds
draai ik elke dienst met plezier mee en ben ik blij
wat voor onze gasten te kunnen betekenen.
Bernie Schoorl, vrijwilliger

Voldoening terug
15 jaar hospice heeft mij de voldoening weer
teruggegeven die ik in mijn oude baan in de zorg
was kwijtgeraakt. Hier was weer tijd voor de hele
mens. Er zomaar zijn, stil naast iemand zitten, een
hand vasthouden. Of een gast blij maken met een
ijsje en dan een glimlach terugkrijgen!
Clementine van den Barselaar, vrijwilliger

Bevoorrecht
Er is heel veel gebeurd in die 15 jaar. Bij de start
zoeken naar een goede manier om samen te werken:
verpleegkundigen, coördinatoren en vrijwilligers. Het
was spannend en een uitdaging voor iedereen. Nu,
zoveel jaren later, zijn we nog steeds in ontwikkeling.
Maar de zorg voor de gasten en hun naasten blijft
centraal staan. Ik voel me nog altijd bevoorrecht om
in zo’n bijzondere omgeving te mogen werken.
Conny Bollen- Teunisse, verpleegkundige

Iedere dag uniek
Gasten in hun laatste levensfase ondersteunen en
verzorgen; zorg met een lach en een traan. Er mogen
zijn en de juiste zorg bieden, dat geeft voldoening.
Nooit een dag hetzelfde; iedere dag uniek. Ik ben
als verpleegkundige bij de oprichting betrokken
geweest bij de invulling van verpleegkundige taken,
werkwijzen en roosters. 15 jaar later ben ik nog
steeds betrokken, niet meer als verpleegkundige
maar als waarnemend coördinator en soms als
vrijwilliger. Die afwisseling en de samenwerking
maken voor mij het werken in het hospice uniek,
iets wat ik graag nog lang blijf doen.
Elles Remmerswaal -’t Hart, waarnemend coördinator

Huizenjacht
Nog maar een paar maanden met prepensioen in
2003, werd ik gevraagd om lid te worden van een
werkgroep die de haalbaarheid van een hospice moest
onderzoeken. Na toestemming van het zorgkantoor
zijn we op huizenjacht gegaan. Uiteindelijk kwam de
Wassenaarse Bouwstichting met het voorstel de twee
penthouses in de nieuwbouw naast het Sophiekehuis
als hospice in te richten. Dit alles met veel financiële
steun van regionale en landelijke fondsen. Na 2,5 jaar
vond de opening in september 2005 plaats. Het was
de moeite waard.
Gabrie Lansbergen, voorzitter van de Stichting
Vrienden van Hospice Wassenaar

Klein en korte lijnen
Het hospice zie ik als een ‘kleine’ organisatie met
korte lijnen naar de andere hospicemedewerkers
en naar bijvoorbeeld huisartsen en apotheek.
Dat vind ik prettig werken. Eén van mijn dierbare
herinneringen is aan een relatief jonge vrouw die
bij ons lag. Ik had haar verzorgd voor de nacht,
haar dochter bleef slapen. Ze kropen giechelend
bij elkaar in moeders bed. Ik heb er nog een foto
van gemaakt, voor de dochter hoop ik een dierbaar
aandenken…
Gina Bekedam, verpleegkundige

Met plezier ondersteunend
Al voor de opening bleek er behoefte aan
ondersteuning in de automatisering. Ik heb daar
met veel plezier aan kunnen bijdragen. Daarnaast
waren er in het begin nog vele andere technische
klusjes waar ik aan mee heb kunnen helpen.
Ik heb dat zeer graag gedaan, mede gezien de
hartelijkheid die je in het hospice ervaart. Zolang
de automatisering goed verloopt en de corona nog
rondwaart, blijf ik even buiten beeld.
Hans Langelaar, vrijwilliger

Met glimlach loslaten
Ik ben vrijwilliger geworden om het proces van ‘het
leven leren loslaten’ van dichtbij mee te mogen
maken. Mijn eerste dag was er één van onzekerheid
en verbazing. De meest bijzondere ervaring was dat
een gast na haar laatste zucht met een glimlach het
leven losliet. Dat ik dit werk nog steeds met plezier
doe, komt door de voldoening die het geeft als je er
voor de gast bent.
Ineke van der Salm, vrijwilliger

Van zoektocht naar volwaardig overleg
Vroeger was er in het oude hospice een kleine stilteruimte, waar we patiënten-overleg hadden met
coördinator en verpleegkundige. Alles onwennig,
samen op zoek naar de juiste zorg voor de gasten.
Vandaag, een ruime zolder, waar we samen met
betrokken Wassenaarse huisartsen, verpleegkundige
en coördinator in een volwaardig multidisciplinair
overleg wekelijks (pro-actief) beleid maken, waarin
de gast en de naasten centraal staan.
Jacques Hoornweg, Consulent Palliatieve Zorg

Kippenvel!
Al vijftien jaar mag ik mijn steentje bijdragen om
de gasten met zorg en zachtheid te omringen. Een
mooie herinnering heb ik aan het oude hospice. Met
een aantal collega’s studeerden wij kerstliederen in
die wij op eerste kerstdag ten gehore brachten in de
huiskamer. Na ons miniconcertje vroeg een gast om
een verzoeknummer, het Ave Maria. Collega Lucie
zong dit speciaal voor deze gast. Kippenvel!
Joke Jansen, vrijwilliger

Het ‘hospice-gevoel’
In het begin van deze eeuw, was een groep
belangstellenden en twee wethouders op bezoek bij
het hospice De Vier Vogels in Rotterdam. Wat een
schitterend initiatief en wat een warm huis. September 2005 opende het hospice aan de Van Zuylen
van Nijeveltstraat haar deuren. In 2014 verhuisden
we naar de Kerkstraat; daar kwam onze droom uit.
De belangeloze inzet, medewerking, warmte en
betrokkenheid: dat is voor mij het ‘hospice-gevoel’.
Nico Lausberg, Penningmeester van de Stichting
Vrienden van Hospice Wassenaar

Mee bewegen
15 jaar Hospice Wassenaar, een goede plek om te
zijn, waar lief en leed gedeeld wordt. Waar tijd en
ruimte is om gezamenlijk zorg te geven in de ruimste
zin van het woord; zoals zorg met respect bedoeld is
en waar we mee bewegen met de gast. Het is boeiend,
inspirerend en leerzaam en heeft mijn leven verrijkt.
Ik voel me bevoorrecht om in het hospice te mogen
werken, eerst beroepsmatig en nu als vrijwilliger.
Petra Beijk, vrijwilliger

Indrukwekkend cadeau
Indrukwekkend hoeveel mensen ‘buiten’ het hospice
de afgelopen 15 jaar telkens weer acties organiseerden
om onze financiële huishouding te ondersteunen!
Privé is mijn dierbaarste herinnering aan het hospice
de zeven weken die mijn vader daar ‘gewoond’ heeft
en door alle goede en liefdevolle zorg en aandacht de
rust vond om ons los te laten. Een cadeau!
Ruud Bellekom, PR-commissie

Kracht
Ik weet niet meer precies wanneer er berichten
verschenen in ‘de Wassenaarder’ over het opstarten
van een hospice in Wassenaar, maar het sprak mij
meteen aan: ‘Dat wil ik gaan doen’. Ik heb het altijd
met plezier gedaan want ik vind het van kracht
spreken wanneer iemand besluit naar het hospice
te gaan. Je overgeven aan vreemde mensen in de
meest kwetsbare situatie in je leven dat je gaat
loslaten. Het heeft mij doen inzien hoe betrekkelijk
alles is. Met z'n allen doen we ons best om onze
gasten een echt thuisgevoel te geven en ook de
familie het gevoel te geven welkom bij ons te zijn.
Tineke van der Plas, vrijwilliger

Twee bijzondere herinneringen
* Els Freeke, de verpleegkundige, die ons veel te
vroeg moest verlaten.
* Een oud Indisch dametje met haar eigen rituelen
die wij een lange periode mochten verzorgen.
Eens per week had ze haar oliedag. Samen met
haar dochter bereidde zij zelf de producten. Zo
kwam er een dag dat ze niet uit bed wilde komen.
De verpleegkundige noemde dit een pyjamadag.
‘Nee zuster, zo wil ik het niet horen. Het wordt een
kimonodag’.
Trudy Simons, vrijwilliger

Heilige Graal
Hospice Wassenaar is in mijn ogen ‘De Heilige Graal van Menselijkheid’. Het verzorgen van mensen in
de laatste fase van hun leven, mensen die ons vertrouwen, samen met dit uitstekende team, is van grote
emotionele waarde voor mij. Een bijzonder hoogtepunt was de uitreiking van de ‘Gouden pollepel’ in
het eerste jaar, omdat ik begonnen was vers te koken voor onze gasten en we zo beter aan hun wensen
tegemoet konden komen.
Wally van Gennep, vrijwilliger
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Dienst geslaagd bij dat ene moment
Het hospice weet zich gedragen door een grote groep
vrijwilligers. Elders in deze nieuwsbrief treft u de verhalen
aan van vrijwilligers van het eerste uur, maar gelukkig melden
zich elk jaar ook nieuwe belangstellenden, waardoor de zorg
en aandacht voor de gasten gewaarborgd kan worden. Femke
Hemels stuurde begin dit jaar een mail naar het hospice
waarin zij haar interesse kenbaar maakte en inmiddels draait
zij wekelijks haar dienst. Voornamelijk op zaterdag naast
haar gezin en haar drukke baan als directiesecretaris bij het
Staatstoezicht op de Mijnen.

Femke: 'Werken in het hospice is permanent zoeken naar de
juiste vorm'
‘Ik woon al geruime tijd in Wassenaar en wist dus wel dat het
hospice bestond, maar had er geen specifiek beeld bij. Toen
mijn vader twee jaar geleden overleed, was dat voor mij de
eerste keer dat ik het stervensproces van dichtbij meemaakte.
Dat was eigenlijk de aanleiding om eens te onderzoeken hoe
het er in een hospice aan toegaat. Als reactie op mijn mail
werd ik uitgenodigd door de coördinatoren. In het hospice
zijn drie coördinatoren werkzaam die de dagelijkse leiding
hebben, ze worden kortweg co’s genoemd. De ontvangst
was heel prettig en warm en gezamenlijk besloten we dat
ik zou instappen in het inwerktraject. In deze periode draai
je vier, steeds wisselende, diensten mee met een koppel
vrijwilligers. Jij bent dus de derde persoon tijdens zo’n
dienst. Op deze manier kun je kennismaken met het hospice
en je bewust worden of dit echt is wat je wil en of je het
ook kan. Mijn eerste dienst, ’s ochtends van 11.00 – 15.00
uur, was meteen mijn vuurdoop. Het was heel druk en het
telefoonsysteem van de gasten en de voordeur ging in mijn
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beleving onafgebroken over en kostte wel wat hoofdbrekens.
Na deze eerste periode volgde weer een gesprek met de co’s:
hoe is het bevallen, wat vind je er zelf van? Ik was enthousiast
en besloot de tweede fase van het inwerktraject in te gaan.
Hierin ga je samen met een vrijwilliger vier ‘echte’ diensten
draaien. Ik raakte ook onder de indruk van die grote groep
van tachtig vrijwilligers. Iedereen doet het op zijn of haar
manier, dat maakt ook de sfeer. Uiteindelijk heb ik mijn
vrijwilligersovereenkomst getekend, daarmee conformeer je
jezelf aan de organisatie en zeg je toe minimaal een jaar te
blijven. In juli ben ik officieel ‘toegetreden’. Ik heb het hele
inwerktraject als gedegen ervaren, gedoseerd en heel goed
georganiseerd.’
Inmiddels heeft Femke met acht andere ‘nieuwkomers’ ook
al de basistraining gevolgd. ‘Als gevolg van de coronacrisis
hebben we dit online gedaan. Toch hadden we goed contact
met elkaar en als je elkaar dan later tegenkomt in het hospice
merk je dat er een band is ontstaan. Onlangs heb ik ook de
door VPTZ (de koepelorganisatie voor organisaties in de
vrijwillige palliatieve terminale zorg) georganiseerde module
‘Dichtbij jezelf, dichtbij de ander’ gevolgd, een training
waarin je heel veel leert over grenzen kennen én herkennen.
Gevraagd naar haar mooiste herinnering of ervaring tot
nu toe, reageert Femke resoluut: ‘Vlak voor mijn eerste
meeloopdienst was een gast overleden. Ik maakte toen de
laatste verzorging en de ceremonie mee die gehouden wordt
als de gast uitgeleide wordt gedaan. Ik zag de mooie traditie
die Hospice Wassenaar hiervan heeft gemaakt. Met heel veel
zorg en liefde en een persoonlijk woord voor de overleden
gast en zijn familie. Indrukwekkend! Ik wist meteen: Ja, hier
kom ik voor!’
Na een klein jaar zegt Femke nog volop te leren: ‘Je leeft bij
het moment in het hospice, valt me op. Tijdens de ene dienst
denk ik weleens: oké dat ga ik de volgende keer zo en zo
aanpakken om er dan achter te komen dat het toch anders
gaat. Hoe benader je een gast, hoe kom je de kamer binnen?
Zit een gast te wachten op acht keer dezelfde vraag op een dag
of hij nog wat wil hebben? Het is zoeken naar de juiste vorm,
de vraag is of je dat ooit echt leert. Eerlijk gezegd denk ik van
niet, dat je hierin altijd kunt - en moet willen - blijven leren.
Ik ben tevreden als er in mijn dienst één moment is waarbij
ik denk: dit is waarom ik hier ben. Dat kan van alles zijn, een
fijn gesprek met een gast, een goede samenwerking met een
collega-vrijwilliger, de manier waarop een verpleegkundige
een gast verzorgt, noem het maar. Iedereen die in het hospice
werkt komt daar met dezelfde intentie: er zijn voor de gast,
hem of haar nog een goede tijd bezorgen, heel prettig, heel
mooi.’
Ruud Bellekom

Beeldend materiaal helpt vorm te
geven aan wat moeilijk te verwoorden is
Sinds een paar maanden is Karin Brandt verbonden aan
Hospice Wassenaar. Als gasten in het hospice het fijn vinden
om iets voor hun partner, kinderen of kleinkinderen te maken,
te schrijven of om gewoon zelf iets met hun handen te doen, kan
Karin daarbij ondersteuning bieden. ‘Beeldend begeleiden’
heet dat. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe ervaren de
gasten dat? Hoog tijd voor een kennismakingsgesprek.
‘Ik kwam een keer bij een mevrouw op de kamer om mezelf
voor te stellen’, vertelt Karin Brandt (61), ‘maar ik zag meteen
dat mevrouw erg ziek en moe was. Ik wilde me al excuseren
en uit de voeten maken, maar ze vroeg wie ik was en wat ik
kwam doen. Ik vertelde dat ik kwam kijken of zij misschien
zin had om iets te maken of te doen met de handen. Mevrouw
begreep me onmiddellijk. ‘Oh’, zei ze, ‘iets creatiefs, bedoelt
u?’. Ze gaf aan dat ze misschien wel wat wilde schilderen. Ik
haalde materiaal voor haar en mevrouw heeft een kwartier
lang geschilderd. Toen was ze moe en stopte ermee, maar
ze had het fijn gevonden om te doen. Ze had zich even geen
patiënt gevoeld.’
Het is een ervaring die laat zien wat onder ‘beeldend
begeleiden’ kan worden verstaan.
‘Beeldend materiaal’, legt Karin uit, ‘helpt om vorm te
geven aan datgene wat moeilijk in woorden te vatten is. Die
laatste levensfase is een emotionele fase. Afscheid nemen,
hoe doe je dat? Sommigen doen dat met woorden of met
gebaren. Anderen vinden het prettig om voor hun partner,
hun kinderen of kleinkinderen iets tastbaars na te laten. Een
tekening, een schilderijtje, een zelfgemaakt doosje met iets
persoonlijks daarin. Sommigen vinden het prettig om iets
voor hun nabestaanden op te schrijven, maar hebben zelf
geen ervaring met schrijven. Dan vraag ik: wat zou u ze willen
zeggen? Als mensen dan beginnen te vertellen, schrijf ik met
hen mee. En als ze uitverteld zijn, lees ik voor wat ik heb
opgeschreven. Vaak blijkt dat – tot verbazing van de verteller
– een heel mooie, samenhangende tekst te zijn. Het moet
voor nabestaanden geweldig zijn om later zo’n tekst terug te
lezen, misschien wel keer op keer’.
Iets nalaten is niet altijd het voornaamste doel van Beeldend
Begeleiden. Soms staan gewoon het ‘doen’ en het ‘bezig zijn’
voorop. Karin Brandt: ‘Toen ik bij een mevrouw op bezoek
was, kwamen de kleinkinderen binnen. Die zagen mijn doos
met materiaal en begonnen onmiddellijk met klei, dat daarin
zat, poppetjes te kleien. Die gaven ze vol trots aan oma. En
oma liet zien hoe trots zij daarop was. Dat was zo’n gouden
moment, waar de kleinkinderen en oma zelf een heerlijke
herinnering aan bewaarden. Ik werk ook in twee andere
hospices. Soms met relatief jonge mensen. In één van die

Karin Brandt: 'Vormgeven aan dat wat moeilijk in woorden te
vatten is'
hospices was een jong gezin, waarvan de moeder terminaal
ziek was. Moeder wilde met haar kinderen en haar man een
tekening maken: ze zetten allemaal hun handen op een groot
stuk papier, kleurden die in en zetten er hun namen bij. Om
die handen en handjes heen tekenden ze andere dingen,
hartjes en zo. Het was een geweldig moment, maar het werd
uiteindelijk ook voor alle gezinsleden een heel dierbare
tekening’.
Als gasten gebruik willen maken van de diensten die Karin
Brandt aanbiedt, kunnen zij dat kenbaar maken aan de
coördinatoren. Die schakelen Karin dan in. Maar Karin gaat
ook zelf af en toe bij gasten langs om kennis te maken en om
te vertellen wat zij hen kan bieden. ‘Natuurlijk hoeft niemand
zich verplicht te voelen om er gebruik van te maken’, zegt
Karin nadrukkelijk, ‘ik ga altijd heel open en zonder plan de
kamer van een gast in en kijk wat die gast wel of niet wil. Als
de gast niets wil, is dat natuurlijk ook helemaal goed. Maar
als mensen iets willen doen, iets willen maken of schrijven,
kan ik ze daarbij helpen’.
Hans Janssen
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Vrijwilliger als gevolg van corona
Het gesprek opent heel bescheiden: ‘Mijn partner doet het
echte werk in het hospice’. Het was inderdaad via zijn partner
waardoor Bas van Staalduinen zich thans ‘zoom-vrijwilliger’
mag noemen. Een compleet nieuwe functie, ontstaan door de
corona-omstandigheden.
‘Mijn partner kwam ’s avonds thuis van haar hospicedienst
en vertelde dat men in het hospice nadacht om de trainingen,
die meestal in huis verzorgd worden, online te organiseren.
Het was natuurlijk niet meer mogelijk om met tien of meer
vrijwilligers in de trainingsruimte op zolder te zitten. Nou, als
men nog iemand nodig heeft om dat technisch te ondersteunen,
wil ik dat wel doen, gaf ik aan. Inmiddels hebben we twee
online webinars achter de rug. Ik had hier, in het voorjaar
op mijn werk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, ervaring mee opgedaan. Van de een op
de andere dag moest iedereen thuiswerken. Hoe stuur je dan
een afdeling van zo’n 140 man aan die niet meer allemaal op
dezelfde gang zitten maar thuis? Gelukkig hebben we een
goede ICT-afdeling en hadden we het ‘beeldbellen’ eigenlijk in
vijf dagen opgebouwd. Een extern bedrijf kwam training geven
hoe met een grote groep effectief online te vergaderen. Deze
ervaring kan ik nu mooi gebruiken voor de online webinars
die het hospice verzorgt. Een week voor het webinar heb ik
een gesprek met de spreker en stemmen we wat (technische)
zaken af. Op de avond van het webinar die vanuit het hospice
wordt verzorgd, zitten we in aparte kamers. De spreker moet
zich namelijk concentreren op de deelnemers die thuis zitten
en die hij op een scherm voor zich ziet. Hij moet zorgen voor
een goede interactie door bijvoorbeeld open vragen te stellen.
Ik zorg dat de verbinding er is en werkt en houd in de gaten of

Bas bewaakt de ‘zoom-verbinding’ tussen het hospice en de
webinardeelnemers thuis

de deelnemers alles goed mee krijgen. Daarbij moet je alert zijn
op de non-verbale communicatie van de deelnemers. Als ik zie
dat een van de deelnemers een vraag wil stellen, zet ik zijn of
haar microfoon open zodat de spreker hem of haar kan horen.
De microfoons staan namelijk uit als je met een grote groep
vergadert anders zou je gek worden van alle bijgeluiden die je
dan door elkaar hoort. Als ik denk dat iemand met een vraag
zit maar deze niet stelt, stuur ik een bericht via de chatfunctie
dat hij of zij gerust een vraag kan stellen aan de spreker en zet
desgewenst de microfoon open.’
De enthousiaste reacties van de vrijwilligers bewijzen dat
het werk van Bas wordt gewaardeerd. Een nieuwe functie,
uit nood geboren, maar hoewel hij het zelf niet omschrijft als
het ‘echte werk’, een zeer waardevolle toevoeging aan het
vrijwilligersgilde van het hospice.
Ruud Bellekom

Vrienden van Hospice Wassenaar
Hoewel iedereen logischerwijs de laatste maanden met heel
andere zaken bezig is, weet ons hospice zich ook in deze
tijden nog steeds gedragen door een grote groep vrienden.
Zo ontvangen we nog met regelmaat donaties van gasten
en/of hun nabestaanden, doneren de ‘vaste vrienden’ trouw
(vaak al meer dan 15 jaar) hun maandelijkse of jaarlijkse
bijdrage, geweldig! Daarnaast heeft de Brediusstichting
ons ondersteund in de aanschaf van nieuwe computers met
toebehoren. De Lionsclub Wassenaar heeft, hoewel hun
jaarlijkse diner vanwege corona niet door kon gaan, een
schenking gedaan. Hiervan hebben we mondneusmaskers
aangeschaft voor vrijwilligers en bezoekers.

Het ING Nederland-fonds (een fonds waar medewerkers
van ING een donatie voor een goed doel aan kunnen
vragen) verraste ons met een mooie cheque. In overleg
met de schenker, een ING-medewerker die ons hospice als
nabestaande kent, hebben we besloten om van dit geld de
dekbedden en kussens te vervangen op alle gastenkamers.
De Rotary heeft een schenking gedaan. Deze was bedoeld
voor het lustrum en blijft staan in de hoop dat we volgend
jaar alsnog een symposium kunnen organiseren.
Een familie van een gast deed een schenking die wij gaan
gebruiken voor de upgrading van onze website.

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar zorgt voor de noodzakelijk extra inkomsten ter dekking van de jaarlijkse
exploitatietekorten. Donaties en giften zijn van harte welkom. Wilt u schenken dan kan dat direct op bankrekening
NL11RABO0366150510 tnv Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar. Wilt u ook Vriend van het hospice worden meldt u zich
dan aan via vriendenvan@hospicewassenaar.nl of klik op de doneerbutton op onze website www.hospicewassenaar.nl U krijgt
dan in het vervolg deze nieuwsbrief twee keer per jaar toegestuurd.
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