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In de wachtkamer van de hemel
De moeder van Hans en Ellen is na een verblijf van vier maanden in het hospice overleden.
De kinderen maakten het verblijf van moeder in het hospice intensief mee. Met veel waardering
vertellen zij hoe zij deze periode hebben beleefd.
Hans: ‘Onze moeder woonde in Maastricht. Wij hoorden
daar in het ziekenhuis dat ze ongeneeslijk ziek was.
Wat nu, vroegen wij ons af. Gaan we terug naar huis?
En dan? Toen dachten we meteen aan het hospice hier
in Wassenaar, omdat hier ook mijn schoonmoeder is
overleden. De dokter in Maastricht zei: ‘Maak maar mooie
herinneringen’. Nou, dat hebben we gedaan.’
Veel mensen hebben een vaag beeld van een hospice en
wat daar gebeurt. Ellen en Hans hadden dat beeld al aardig
compleet voordat hun moeder hier werd opgenomen.
Ellen: ‘Onze vader heeft een paar dagen in het hospice in
Maastricht doorgebracht en de schoonmoeder van Hans
hier in Wassenaar. We wisten meteen dat we er het beste
aan deden om de zorg uit handen te geven aan mensen
die ervaring hebben en die zorg kunnen bieden die je zelf
thuis niet kan geven.’
Op de vraag of hun moeder moeite had met de grote
overgang van Maastricht naar Wassenaar is Ellen heel
duidelijk: ‘Mama woonde wel in Maastricht, maar wilde
de laatste jaren toch al liever bij ons in de buurt zijn.
Toen die diagnose kwam en wij haar naar het hospice
in Wassenaar brachten, vond ze dat meteen prima. Ik
heb haar opgehaald in het ziekenhuis in Maastricht en
gevraagd of zij misschien nog een rondje door de stad
wilde rijden om afscheid te nemen. Haar antwoord was
duidelijk: nee, ze wilde hierheen.’

vrolijk. Terwijl mijn moeder lag dood te gaan! Dat kwam
ook door de locatie. Dat ze precies naast de katholieke
kerk terecht kwam. Als we in de tuin zaten met een glaasje
en als de kerkklokken dan luidden, zeiden we: ‘Het is
net alsof we in Italië zijn’. En het hospice is dicht bij het
centrum, daar konden we met de rolstoel naartoe. Lekker
op een terrasje zitten. Dat waren mooie momenten. We
hebben hier dierbare herinneringen opgebouwd.’
Ellen heeft in het hospice veel met haar moeder gesproken.
‘Af en toe zat ze echt op de praatstoel. Dan zette ik de
dictafoon aan. Ik heb 30 gesprekken opgenomen. Mijn
moeder sprak nooit zo over dingen uit het verleden, maar
nu heb ik verhalen van haar gehoord die voor mij veel
verduidelijkten. Ik begreep haar beweegredenen nu beter.
Zo raakte het plaatje rond. Op het laatst hebben we echt
tegen elkaar kunnen zeggen dat alles was verteld, alles
was besproken. Ze kon in alle rust heengaan’.
Lees verder op pagina 2

Hans en Ellen zagen dat hun moeder het in het hospice
helemaal naar haar zin had. ‘Eigenlijk heeft ze er voor
zichzelf een feestje van gemaakt. Hier kwam ze terecht in
een overdaad aan aandacht en gezelligheid. Ze noemde
het hier “de wachtkamer van de hemel”. Haar eigen
spulletjes hingen aan de muur en stonden in de kamer.
Onze moeder heeft de luxe echt omarmd. Zij vond dat
heerlijk als iemand kwam vragen waar ze trek in had en
dat ze dan scrambled eggs en jus d’orange kreeg. ‘Ik word
er gewoon blij van,’ zei ze dan. Dat woordje blij hadden
we haar daarvoor nooit horen zeggen.’
Ook voor Hans en Ellen zelf was die periode waarin hun
moeder in het hospice verbleef, heel bijzonder. Hans:
‘Het was voor ons aangenaam om naar hier te komen. Een
collega vroeg me eens of ik elke dag naar het hospice ging
en of ik dat niet erg vond. Maar ik kan je één ding zeggen:
zodra ik hier het pad op liep, werd ik gewoon een beetje

Mevrouw van Looijen zat graag met haar kinderen Hans en
Ellen in de tuin

Hans: ‘Voor mama was dit een omgeving waar het goede uit
de mens wordt gehaald door het goede wat de mens ontvangt.
Het werkte elkaar in de hand. Het hospice leverde een bijdrage
aan een vredig afscheid. Ik gun dat iedereen.’ Ellen: ‘Deze vier
maanden koesteren wij de rest van ons leven. Ik ben blij dat ik

mijn moeder ook op die manier heb leren kennen. En ik ben blij
dat ik nog naar haar stem kan luisteren. Het hospice heeft ons
dat geboden. Zij voelde zich hier ontspannen en heeft zich hier
kunnen overgeven. Ze is heel vredig heengegaan.’
Patricia Vogel

Lions Wassenaar de Pauw kiezen
hospice als goed doel
Het hospice mag zich verheugen in een groot draagvlak in de
samenleving en regelmatig worden we verrast door spontane
giften en acties die georganiseerd worden ten bate van het
hospice. Onlangs deed zich weer zo’n mooi moment voor toen
Lions Wassenaar de Pauw op bezoek waren in het hospice om
te vertellen dat zij Hospice Wassenaar als goed doel hebben
gekozen voor hun liefdadigheidsactie in 2022.
Lions zetten zich belangeloos in om lokaal en wereldwijd
anderen te helpen die hulp nodig hebben. Hun motto is ‘We
serve’. Lions staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust
in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te
spannen voor het goede doel. Lions vormen vriendengroepen
met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis
te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze
elkaar ook onderling een dienst. De drie kernwaarden van de
Lions zijn hulp, zelfontplooiing en vriendschap.
Op zondag 15 mei 2022 organiseren de Lions een ‘Lente Fair’
op het terrein van Tulpen en Zo van de familie Overdevest aan
de Katwijkseweg in Wassenaar. In diverse stands zal een keur
aan interessante artikelen worden verkocht, wordt een rad
van fortuin georganiseerd, zijn diverse foodtrucks aanwezig
en is er een gezellige Lions-bar waar het goed toeven zal zijn.
De opbrengst van deze lente fair zal geschonken worden
aan Hospice Wassenaar die het geld gaat gebruiken voor de
aanschaf van een nieuw hoog-laag bed ter vervanging van
een exemplaar dat daar tegen die tijd aan toe is. Noteert u de
datum alvast in uw agenda en houd de lokale pers in de gaten
voor verdere berichtgeving. Via facebook of op instagram (via
@lionswassenaardepauw)* kunt u zich alvast verder laten
informeren als u bijvoorbeeld ideeën heeft om uw steentje
aan de Lions Lente Fair bij te dragen.

Ingrid Schonk neemt namens het hospice de nieuwe dekbedden
in ontvangt uit handen van Ursula van Westendorp, Alexandra
Steegman en Marinke Toet (v.l.n.r.)
*www.instagram.com/lionswassenaardepauw

De Lions hadden nog een verrassing toen zij naar het hospice
kwamen. Afgelopen najaar waren de Lions heerlijk aan het
eten bij Boerderij Meyendel van Cees Jan Bouman en Marvin
Prins. Geen onbekenden van het hospice: zij organiseerden
in het pre-coronatijdperk diverse jazz- en stamppotavonden
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het hospice.
Toen Cees Jan en Marvin verteld werd dat de Lions Hospice
Wassenaar gaan ondersteunen, boden zij spontaan aan om
de opbrengst van hun diner te schenken aan het hospice.
‘Zo kunnen we in deze coronatijd het hospice toch nog
helpen’, aldus Cees Jan en Marvin. Een fantastisch gebaar.
Met de dineropbrengst van ruim € 800 kon het hospice de zo
gewenste nieuwe dekbedden voor haar gasten aanschaffen.
Ruud Bellekom

Colofon December 2021
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting
Hospice Wassenaar. Verschijnt twee maal per
jaar in juni en december. Oplage 1.600

2

Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl

Kleine, mooie hospice-momenten
Het leven van onze gasten speelt zich vooral af binnen de muren
van ons hospice. Natuurlijk is er veel pijn en verdriet. Maar er
gebeuren ook zoveel mooie dingen, iedere dag weer. In de
situatie waarin onze gasten zich bevinden, zijn het die kleine
dingen die troost bieden.
Een tijdje terug had een gast zin in een kroketje bij de
lunch. Vrijwilligers maken altijd een ronde langs de kamers
om te vragen waar de gasten trek in hebben. Dit keer werd
daarbij gemeld dat er kroketten waren. Dat was niet tegen
dovenmansoren gezegd. Iedereen wilde kroket. Na een snelle
trip naar de Jumbo en wat gedoe met de airfryer kon iedereen
worden voorzien. Een gast die bijna niets meer kon eten, genoot
van één hapje. Iemand anders nam twee hele broodjes kroket.
Bij uitzondering waren er ook broodjes kroket voor bezoek,
verpleegkundigen en vrijwilligers. Het zorgde voor een klein
moment van opgewekte luchtigheid.
Een klein gebaar:
een bloemetje
naast het bord

Ook tijdens het avondeten komt het mooie van het kleine
gebaar in het hospice vaak terug. Er staan bijvoorbeeld altijd
bloemetjes op de bladen met het avondeten. Deze zijn gewoon
uit de eigen tuin geplukt. Ze staan in een klein vaasje. Soms
maken wij een paar toastjes op een klein bordje voor iemand
die weinig eetlust heeft. In de grote woonkeuken wordt alles
met zorg en aandacht gemaakt.
Soms zit een van de gasten of zitten een paar gasten
gezellig in de keuken. Zo ook vorig jaar rond de kerst. Stil en
teruggetrokken zat één van de gasten in de grote rolstoel.
Tijdens het koken neuriede een vrijwilliger een kerstliedje.
Het leek wel of onze gast haar hoofd wat verder optilde. Met
z’n drieën zetten we De herdertjes lagen bij nachte in. En toen
gebeurde het. Mevrouw zong mee. Eerst met haar hoofd naar
beneden. Nauwelijks hoorbaar. Bij het tweede couplet waren wij
de tekst kwijt. ‘Toen zij er te Bethlehem kwamen...’. Broos, maar
verrassend zuiver klonk er ‘Daar schoten drie stralen doorheen’
uit de grote rolstoel. Ontroerd luisterden we naar de rest van
het lied. Met de spotify playlist Kerk Kerstfeest brachten we een
heel uur door in de keuken. Mevrouw zong mee en dommelde
soms weg. Op een gegeven moment was de andijviestamppot
klaar. De verpleging kwam naar beneden om te eten. ‘Ik zie
lichtjes in uw ogen’, zei een van de verpleegkundigen. Een
indrukwekkend moment.
Patricia Vogel

Uit de coördinatorenkamer
De herfst ligt achter ons, de bomen hebben
Af en toe is het best spannend in het diensthun bladeren laten vallen, de dagen worden
rooster van onze vrijwilligers, maar dankzij
korter en winterse temperaturen zijn nu en
hun collegialiteit en flexibiliteit slagen zij er
dan al voelbaar. Ieder seizoen heeft zijn eigen
samen met het verpleegkundig team in om
karakter, kleuren, geuren en ritme. Net als in
de zorg voor onze gasten en hun naasten te
waarborgen.
de natuur kent ook het leven seizoenen. In
de cyclus van de seizoenen zijn oogsten en
loslaten kenmerkend voor de herfst, in de
Er gebeuren nog meer mooi dingen. Heel
winter is er rust en bezinning. De meeste van
blij zijn we met de komst van onze nieuwe
onze gasten ontmoeten wij in deze fases van
coördinator, Mirjam Schilperoort. Zij stelt zich
het leven, in een periode van terugtrekking en
aan u voor in deze nieuwsbrief.
verstilling. Voor hen is een nieuwe lente niet
meer in het vooruitzicht, zij kijken terug op de
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
seizoenen in hun leven en vaak geven zij ons
dat Hospice Wassenaar medewerking verleent
daar een inkijkje in, hoe bijzonder waardevol Ingrid Schonk, coördinator
aan diverse onderzoeken en projecten.
is dat.
Terugkijkend op het afgelopen half jaar zijn er weer veel In december en januari wordt een start gemaakt met
zaken die ons in het hospice bezighielden. Daar waar we de implementatie van het project ‘Oog voor Naasten en
in de zomer met optimisme naar de coronacijfers keken, Nabestaanden’.
worden we nu weer met de harde werkelijkheid van snel Dit is een methodiek die door-ontwikkeld wordt om de zorg aan
stijgende besmettingen geconfronteerd. De basisregels naasten rond de ziekte en het overlijden van een dierbare zo
gelden nog steeds, het mondkapje is weer een vertrouwd passend mogelijk te laten zijn.
beeld en het aantal bezoekers is helaas weer wat ingeperkt. We komen er in volgende nieuwsbrieven vast en zeker op terug.
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Herinneringsbijeenkomst
Op een stralende herfstdag in september stonden we stil bij de
gasten die in het afgelopen jaar in ons hospice zijn overleden.
Vanwege de coronapandemie konden we, ook dit jaar, helaas
geen nabestaanden en hospicemedewerkers uitnodigen voor
deze herinneringsbijeenkomst. In plaats daarvan hebben
we in de binnentuin van het hospice een kleine ceremonie
gehouden met de aanwezige hospicemedewerkers. Vooraf
hebben we de nabestaanden persoonlijk geïnformeerd over
deze ceremonie. We herinnerden onze overleden gasten met
zonnebloemen, symbool van ons hospice. De zonnebloem
staat voor bewustzijn en keert zich altijd naar het licht.
’s Nachts keert de bloem zich naar het oosten, waar het licht
van de dageraad het donker van de nacht breekt. Vrijwilliger
Monica stak een kaars aan, als symbool voor licht en warmte en
voor een moment van bezinning. Vervolgens nam coördinator
Ingrid het woord en stond stil bij het buitengewone karakter
van ons samenzijn. Vrijwilliger Petra droeg het ontroerende
gedicht van Hein Stufkens (2007) voor over Gelijkmoedigheid,
zie kader hiernaast. Na een moment van stilte sloot geestelijk
verzorger Mary-An de ceremonie af. Met bloemen, kaarslicht,
woorden en stilte hebben we zo de tijd even vertraagd en
onze overleden gasten herdacht. We hopen van harte dat we
dat volgend jaar september kunnen doen in het bijzijn van
nabestaanden, geliefden en hospicemedewerkers.

Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht
van voor ik begon, maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Hein Stufkens (2007)

Danielle Coppens, coördinator

Woord van de voorzitter
Het is zo bijzonder dat in ons hospice rust en warmte heerst en
dat er tegelijkertijd zó veel gebeurt, dat het zó levendig is, dat er
ondanks alle verdriet en narigheid ‘geluk’ wordt ervaren. Zelfs
de coronacrisis en de daarbij behorende - weer aangescherpte
- maatregelen krijgen de kans niet de sfeer te beïnvloeden.
Hulde aan allen werkzaam in en voor ons hospice!
Ook deze Nieuwsbrief getuigt van het vele goede werk dat wordt
verricht. Alleen al het interview met nabestaanden illustreert
hoe gasten en hun dierbaren de warme sfeer en intense
zorg beleven. Alles wordt in het werk gesteld om het leven
zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Dagelijks
koken vrijwilligers de heerlijkste hapjes voor onze gasten (en
hun naasten, als dat zo uitkomt). Andere vrijwilligers leren
van Petra en Marianne hoe zij onze gasten kunnen verwennen
met massages. Weer andere vrijwilligers werken intensief in
de tuin zodat die er prachtig uitziet en het er - zelfs in koudere
tijden - goed toeven is. Ook zijn er vrijwilligers die de vele
onderhoudsklussen voor hun rekening nemen. En dan heb
ik het nog niet gehad over onze coördinatoren die zorgen dat
alles - ondanks hectiek achter de schermen - op rolletjes loopt,
en over de verpleegkundigen die hun kunde en bijzondere zorg
inzetten voor onze gasten.
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Heel bijzonder is ook de Wensambulance. De mensen van dit
prachtige ‘instituut’ maken laatste wensen mogelijk. In de
vorige Nieuwsbrief was te lezen over een gast die nog zo heel
graag één keer samen met zijn drie zoons voetbal wilde kijken,
thuis! En onlangs werd wederom een laatste wens vervuld:
‘Nog één keer naar de zee!’ De Wensambulance stond weer
klaar. Fantastisch!
Het is ontroerend om te zien hoe eenieder zich inspant om de
laatste dagen die mensen met elkaar hebben, zo goed en zo
mooi mogelijk te maken. In dit kader willen wij - last but not
least - ook nadrukkelijk allen danken die onze inspanningen
financieel mogelijk maken.

Wij wensen u alle goeds!
Namens het bestuur,
Else L. van Dijk-Staats,
voorzitter

Wensen vervullen
Wensen vervullen
Een paar maanden geleden overleed,
plotseling, een bijzondere man: Kees
Veldboer. Kees was oprichter van
de Stichting Ambulance Wens. Als
ambulancechauffeur moest hij eens een
ernstig zieke zeeman naar het ziekenhuis
vervoeren.

Kees Veldboer,
oprichter van
de Stichting
Ambulance Wens

Hij raakte in gesprek met die man
en was geraakt door zijn verhaal. Hij
besloot met de ambulance een kleine
omweg te maken naar het havenhoofd
van Vlaardingen. Toen hij zag wat dat
kleine ritje voor de doodzieke zeeman
betekende, besloot hij een ambulance
te lenen van zijn werkgever om daarmee
wensen te kunnen vervullen van ernstig
zieke mensen die in hun laatste
levensfase verkeren. Zo ontstond, in
2007, de Stichting Ambulance Wens.

Inmiddels beschikt de Stichting Ambulance Wens over een
aantal eigen ambulances en over een paar honderd goed
getrainde vrijwilligers. Iedere dag worden minstens vijf wensen
van ernstig zieken vervuld, per jaar zijn dat er ruim 2.000. Geen
wens was te gek voor Kees Veldboer en zijn vrijwilligers. Zo
wilde een zieke jongen van 16 jaar ontzettend graag naar een
wedstrijd van PSV, maar de kaartjes waren uitverkocht; de
Stichting Ambulance Wens regelde een plekje in het stadion.
Sommige zieken willen nog één keer een rondvaart door de
havens maken, een ander wil graag naar Blijdorp of Artis.
Of naar Texel om daar een kleinkind te bezoeken. Alles - de
organisatie, de ambulances, de ritjes en de bijkomende kosten
- wordt gefinancierd met giften van particulieren en bedrijven.

Naar het strand
Ook de gasten van Hospice Wassenaar kunnen daarmee
gelukkig, nog gebruik maken van de ‘Wensambulance’. Dat
deed een paar weken geleden onze gast Didi (85). Zij ging met
de ambulance naar het strand en de zee en ligt daar nog van
na te genieten. ‘Ik ging vroeger vaak naar het strand’, vertelt
Didi, ‘dan ging ik bij het Kurhaus het strand op en van daaruit
begon ik te lopen. De ene keer helemaal naar Noordwijk, de
andere keer naar Hoek van Holland. Ik woonde als kind al dicht
bij zee en heb mezelf in zee leren zwemmen. Sinds ik in Den
Haag woonde, ben ik geregeld naar Scheveningen gegaan om
op het strand te wandelen. Dat heb ik zelfs een keer op eerste
kerstdag gedaan, wandelen op het strand. Je voelt je dan echt
één met de natuur, heerlijk. Ik zou niet een hele dag op het
strand in de zon willen liggen, lopen over het strand vind ik veel
prettiger. Ik deed het niet alleen met mooi, zonnig weer. Als
het maar droog was. Maar voor de zekerheid nam ik meestal
wel regenkleding mee.’
Met de ambulance ging Didi in oktober eerst naar Scheveningen,
daarna naar Hoek van Holland. Met een brede glimlach kijkt zij
op die dag terug. ‘Ik was alleen met de ambulancechauffeur
en de verpleegkundige. Ik had met beiden meteen een klik.
Het was gewoon gezellig, zo met z’n drietjes. En het was heel
bijzonder om alles weer terug te zien, al die plekken waar
ik zoveel gelopen heb. We hebben in Hoek van Holland wat
gedronken. Daar was ik al een tijd niet meer geweest en er
was heel veel veranderd, ik herkende het haast niet meer.
Het was die dag een beetje guur, maar dat gaf niet, ze hadden
me goed ingepakt. Het was zo’n heerlijke dag, ik heb er echt
intens van genoten.’
Met dank aan Kees Veldboer, denken we er dan bij.
Hans Janssen

Een aantal gasten van Hospice Wassenaar heeft in de afgelopen
jaren gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting
Ambulance Wens. Zo ging één van de gasten met de ambulance
naar het Rijksmuseum in Amsterdam om daar ’s avonds in alle
rust te genieten van de Nachtwacht, een ander wilde graag naar
de musical Soldaat van Oranje. En een andere gast wilde het
jubileum van haar koor in Leiden niet missen. Zij bewaarden
daar allen dierbare herinneringen aan.
Groot was dan ook de schok toen op 26 juli Kees Veldboer,
op 62-jarige leeftijd, plotseling overleed als gevolg van een
hartstilstand. Zijn levenswerk wordt nu voortgezet door zijn
zoon, Kees Veldboer jr. (34).
Kees Veldboer jr. zet het levenswerk van zijn vader voort
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‘Het moet vooral comfortabel zijn’
Kennismaking met Mirjam, de nieuwe
coördinator
In juni vertrok Ilse Mosselman, één van de drie coördinatoren van Hospice Wassenaar. Gelukkig is haar stoel niet lang onbezet
gebleven: in september is haar opvolgster gestart. Tijd voor een kennismakingsgesprek.
Met de komst van Mirjam Schilperoort is
het team van coördinatoren van Hospice
Wassenaar weer compleet. Mirjam (50)
brengt voor haar werk in het hospice
een schat aan waardevolle ervaringen
mee: zij heeft 24 jaar gewerkt bij een
grote organisatie van verpleeghuizen.
Eerst als verzorgende, later als verpleegkundige en als coördinator van het
zorghotel. ‘Ik ben ook opgeleid als
palliatief verpleegkundige en heb
voor de landelijke koepel Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ, red.)
vrijwilligers geschoold die het werk doen
wat vrijwilligers hier in het hospice ook
doen.’
Voor veel mensen komt er een soort
keerpunt in het leven als zij 50 worden.
Markeert de overstap naar het hospice
misschien ook een keerpunt? Mirjam
glimlacht: ‘Eigenlijk wel, ja. Ik was in
mijn vorige baan niet tevreden over de
kwaliteit van zorg die we daar konden
bieden. Het kwam erop neer dat er één
verpleegkundige was voor zes patiënten.
Die ene verpleegkundige moest alles
doen: verpleegkundig werk, maaltijden
verzorgen, schoonmaken – echt alles.
Dan kun je mensen niet voldoende
aandacht geven. Ik wilde stoppen met
dat werk en had eigenlijk het plan om
zelfstandig, dus als zzp’er, verder te
gaan. Maar toen zag ik de vacature voor
coördinator hier in het hospice. Dat sprak
me meteen aan en ik kon gelukkig snel
beginnen. Wat wel heel triest was: kort
nadat ik hier gestart was, overleed mijn
moeder. Toen heb ik meteen gemerkt
hoe bijzonder deze organisatie is. Ik
kreeg van alle kanten steun. Er kwamen
mails en kaartjes van bestuursleden,
van vrijwilligers en verpleegkundigen.
Iedereen leefde direct mee. Wat een
warm bad!’
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Mirjam Schilperoort, nieuwe coördinator Hospice Wassenaar

Respect, sfeer en aandacht
Wat ziet de nieuwe coördinator als haar
belangrijkste taak hier in het hospice?
Mirjam: ‘Als mensen naar een hospice
gaan, beginnen ze aan het laatste
stukje van hun leven. Dat moet vooral
comfortabel zijn. En het moet in één
keer goed, want het kan natuurlijk niet
over. Daarom vind ik begrippen als
respect, sfeer en aandacht zo belangrijk.
Voor de gasten natuurlijk in de eerste
plaats, maar ook voor de naasten.
Familieleden moeten ontzorgd worden. In
verpleeghuizen is er misschien niet altijd
voldoende aandacht voor de familie,
hier gelukkig wel. Ik heb daarvan in de
korte tijd dat ik hier nu werk, al een paar
prachtige voorbeelden gezien. Zo wilde
één van de gasten die altijd veel met haar
kleinkinderen had opgetrokken, nog een

moment met al haar kleinkinderen. We
hebben dat meteen mogelijk gemaakt.
De kleinkinderen hebben chinees eten
gehaald en hebben met elkaar op de
kamer van oma gegeten. Oma heeft
toen ook haar meest dierbare spulletjes
onder de kleinkinderen verdeeld. Voor
haar voelde dat als een mooie afronding.
Schitterend.
Ik merk ook geregeld dat familieleden
heel dankbaar zijn voor wat we hier
doen. Dat geeft mij en alle anderen
dan weer energie. Uiteindelijk wil ik dat
iedereen – gasten en hun naasten in
de eerste plaats, maar ook vrijwilligers
en verpleegkundigen – tevreden zijn.
Ik vind dat ik daar als coördinator een
belangrijke rol bij heb.’
Hans Janssen

Masseren met aandacht
Dat vrijwilligers de ruggengraat van een hospice vormen, is al vaak op deze plaats beschreven. Dat het een vrijwilligerstaak is
die niet vrijblijvend is, misschien wat minder. Elke nieuwe vrijwilliger draait eerst een aantal ‘meeloopdiensten’ om te kunnen
ervaren of dit werk bij hem of haar past. Daarnaast volgt elke startende vrijwilliger de verplichte introductiecursus. Ben je
eenmaal vrijwilliger, dan kun je door het jaar heen diverse thema-avonden bijwonen en deelnemen aan verschillende trainingen
die onder meer door de koepel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) worden aangeboden.
Een bijzondere cursus die al vanaf de start van het hospice
wordt aangeboden, is de cursus ‘Masseren met Aandacht’. De
cursus wordt gegeven door Petra Beijk en Marianne Voormeulen.
Beiden zijn van huis uit verpleegkundigen en kennen elkaar
van de opleiding. Petra heeft vanaf de start van het hospice
in 2005 tot aan haar pensioen in 2016 als verpleegkundige
in het hospice gewerkt en is daarna teruggekomen als
vrijwilliger. Marianne heeft ook in een hospice gewerkt als
nachtverpleegkundige en heeft inmiddels een eigen praktijk
voor lichaamsgerichte therapie en bewustwording.
De cursus ‘Masseren met Aandacht’ is ontwikkeld door een
lichaamsgericht therapeut en leent zich uitstekend voor
toepassing in de palliatieve zorg. Marianne over de inhoud
van de cursus: ‘Masseren betekent er met volle aandacht voor
de ander zijn, om de ander de gelegenheid te geven te genieten
van aanraking, te ontspannen, rustig te worden, minder angst
te ervaren, beter te slapen, thuis te komen bij zichzelf.’ Petra
vult aan: ‘Ernstig zieke mensen hebben een veel hogere
sensitiviteit. Zij gaan vaak beter ruiken, horen en voelen. Dat
vraagt ook om een andere manier van aanraken, veel zachter,
veel korter. Je moet heel goed opletten hoe de gast reageert.
Waar ‘normale’ massages gerust een uur of half uur kunnen
duren is bij palliatieve gasten vaak vijf minuten al voldoende.’
De cursus beslaat vier avonden en er wordt deelgenomen
door acht vrijwilligers; tijdens de vier bijeenkomsten leren de
vrijwilligers te voelen wat aanraking met hen doet en bekwamen
zij zich in voetreflexmassage, armen- en handenmassage en
hoofdmassage.
Tijdens de cursus oefenen de vrijwilligers op elkaar en staan
er vier massagetafels in de trainingsruimte op de zolder van
het hospice. Marianne: ‘Dat oefenen op elkaar is essentieel,
het zelf ervaren wat aanraking met je doet is heel belangrijk.
Door steeds te wisselen ervaren de vrijwilligers ook direct de
verschillen in aanraking door de een of de ander. Cruciaal is
dat je je aandacht erbij houdt, je moet je bewust zijn hoe je zelf
bent op het moment van de massage.’ Petra: ‘De manier van
aanraken is belangrijk. Je hoeft ook niet voor 100% de kneepjes
van het massagevak te beheersen om een goede massage te
geven. Inderdaad is die aandacht het belangrijkst. Als die er
niet of niet volledig is, merkt de gast dat direct en is het effect
van de massage eigenlijk weg.’
De cursus mag zich van meet af aan verheugen in een grote
belangstelling van vrijwilligers maar ook van verpleegkundigen.
Ook voor de cursus die in januari van start gaat is alweer een
wachtlijst. In februari staat op verzoek van eerdere deelnemers
zelfs een ‘opfrisavond’ gepland.

Marianne (L) en Petra (R); massage betekent aanraken en is een
eerste levensbehoefte. Na een periode van functioneel aanraken
(onderzoeken, chemo, radiotherapie enz.) is het in de laatste levensfase
tijd voor een zachte, uitnodigende manier van aanraken. Het gaat om
liefdevol contact maken met de ander en de ander uitnodigen om
aanwezig te zijn in zijn of haar lichaam, waarbij alles er mag zijn zoals
het is

Hoe komt het dat er bij vrijwilligers en verpleegkundigen zoveel
belangstelling voor de cursus bestaat? Marianne: ‘Masseren in
deze levensfase van de gasten is zo dankbaar, je ziet meteen
het resultaat, mensen worden weer rustig. We leren ook het
gebruik van oliën toe te passen, lavendel bijvoorbeeld geeft
extra rust en ontspanning bij de gast. Heel belangrijk als je
bedenkt dat mensen in hun laatste levensfase vaak onrustig
en angstig zijn.’ ‘Klopt’ reageert Petra; ‘de vrijwilligers en
verpleegkundigen leren die angst en onrust herkennen
natuurlijk en dan komt de massagemogelijkheid vaak aan bod.
De meeste massages vinden tijdens de avonddienst plaats.
Voor gasten die bijvoorbeeld moeite hebben om in slaap te
komen, kan een voet- of handmassage helpen om de angst of
onrust weg te nemen en hen rustig de nacht in te laten gaan.’
Met hun jarenlange ervaring hebben Petra en Marianne met
‘Masseren met Aandacht’ een dankbare cursus in handen.
Marianne: ‘Ik denk dat het een goede methode is om het
masseren te leren. Het afwisselend doen en ondergaan van
de massage wordt door iedereen zeer gewaardeerd.’ Petra: ‘Het
valt mij ook altijd op dat de vrijwilligers het net zo leuk vinden
om te masseren als gemasseerd te worden. Aan het eind van
elke avond is iedereen ook altijd een beetje versuft en heerst
er een heel ontspannen sfeer.’ Oefening baart een dankbare
kunst, kunnen we concluderen!
Ruud Bellekom
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Barbecue op het strand
Op 23 september hadden wij een fantastisch vrijwilligersuitje.
We hadden er anderhalf jaar lang op moeten wachten, want
vanwege de coronamaatregelen was er geen mogelijkheid
om elkaar eerder informeel te ontmoeten. Al met al kwamen
er 80 vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren en
bestuursleden van Hospice Wassenaar naar het sfeervolle
strandpaviljoen ‘Bida Baai’. Ook waren er ‘oud’ vrijwilligers
uitgenodigd, die het afgelopen jaar afscheid van ons
genomen hadden, maar van wie we helaas vanwege het
coronavirus geen correct afscheid hadden kunnen nemen.
De nieuwe garde vrijwilligers was er ook bij, zo konden zij
meteen de ‘hospice-sfeer’ proeven. Voor drie vrijwilligers was
het extra bijzonder: zij zijn 12,5 jaar trouwe helpers van ons
hospice. Ingrid Schonk bedankte hen hartelijk voor hun inzet
en Danielle Coppens en Mirjam Schilperoort reikten hen een
jubileumspeldje uit.

Vervolgens was het tijd om het glas te heffen. Daarvoor
had Dorothé, de eigenaresse van strandpaviljoen ‘Bida
Baai’, een lekkere prosecco geschonken. Bestuursvoorzitter
Else van Dijk bedankte in haar speech de vrijwilligers, de
verpleegkundigen en de coördinatoren voor hun enthousiaste
en niet aflatende inzet. Dit was een moment om even stil te
staan bij al het goede werk, dat vooral belangeloos wordt
gedaan door onze vrijwilligers. We genoten van een heerlijke
barbecue en van het contact met elkaar. Buiten op het terras
van ‘Bida Baai’ hadden we een prachtig uitzicht op de zee bij
de Wassenaarse slag. We kijken terug op een zeer geslaagde
nazomerse dag!
Danielle Coppens, coördinator
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Vrienden van Hospice Wassenaar
Het is mooi om te zien dat ook in deze coronatijd mensen
blijven doneren als Vriend van Hospice Wassenaar. In 2020
ontvingen wij uit donaties een bedrag van ongeveer € 50.000.
Daarnaast mochten wij een legaat ontvangen. We hopen dat
we in 2021 eenzelfde mooi bedrag tegemoet mogen zien van
onze Vrienden, van particulieren, gasten en hun families
en van andere gulle gevers. Dat bedrag zal waarschijnlijk
toereikend zijn om de tekorten van het hospice in 2021 te
kunnen dekken.

De Debman Foundation heeft hiervoor een bijdrage toegezegd
en daarnaast gaan wij als Vrienden van Hospice Wassenaar
voor dit doel een extra bedrag reserveren. Zoals u elders in
deze nieuwsbrief kunt lezen gaan de Lions Wassenaar de
Pauw ons hospice ook ondersteunen.
Het is bijzonder om te zien hoe het hospice ook in deze
moeilijke tijd onder lastige omstandigheden nog zoveel
gasten en hun familie heeft kunnen bijstaan. Daar doen we
het voor!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is het
huis wat schilderwerk betreft aan een opknapbeurt toe. Ook
zijn er extra werkzaamheden nodig om de geluidsoverlast
te verminderen en de opslagmogelijkheden te vergroten.
Volgens de penningmeester van het hospice gaat het om een
totaalbedrag van ca. € 20.000. Hiervoor hebben wij enkele
directe giften ontvangen.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Gabrie Lansbergen,
voorzitter Vrienden van Hospice Wassenaar

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