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In Hospice Wassenaar zijn ze met z’n achten als vaste professionele
krachten werkzaam met op de achtergrond een viertal oproepkrachten. Gedurende zeven dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen
per jaar zijn zij aanwezig: de palliatief verpleegkundigen. Vanaf de
start in 2005 is één van hen, Conny Bollen, actief in het hospice.
Alhoewel ze op dat moment al ruim 30 jaar als verpleegkundige
werkzaam is, is ze toch niet in die functie begonnen in het hospice.
Conny is als vrijwilliger begonnen, een zeer weloverwogen keuze.
“Ik had wel eens wat gelezen over hospices en het sprak me eigenlijk wel aan. Toen in Wassenaar een hospice geopend zou worden,
was dat de ideale kans om nader kennis te maken. Na 31 jaar als
verpleegkundige in de psychiatrie werkzaam te zijn was ik eerlijk
gezegd wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was begonnen in de
Ursula kliniek in Wassenaar, welke later is opgegaan in de Robert
Fleury Stichting, het huidige Rivierduinen in Leidschendam. En
alhoewel ik het verpleegkundige vak prachtig vond, kreeg ik wel
steeds meer moeite met de agressie die ik ontmoette in mijn werk.
Ik werkte op de gesloten afdeling en de patiënten zitten daar nu
eenmaal (meestal) niet vrijwillig. Ik wilde dus wel eens kijken of
een hospice als werkomgeving bij mij zou passen. Ik heb daarom
gekozen om eerst als vrijwilliger aan de slag te gaan, want om nu
meteen je baan op te zeggen…..Je weet tenslotte wat je hebt.”
Heel lang heeft haar vrijwilligerswerk niet geduurd, al snel wist
Conny dat het hospice een prima werkplek als verpleegkundige
zou zijn. “Ongeveer vier maanden na de opening van het hospice
kwam er een oproepplek vrij binnen het verpleegkundigenteam
in het hospice. Ik heb me toen gemeld bij Florence, de organisatie
waar de verpleegkundigen in dienst zijn, en zo heb ik een jaar als
oproepverpleegkundige gewerkt om daarna een vaste aanstelling
te krijgen. In het begin heb ik zelfs mijn baan als psychiatrieverpleegkundige aangehouden, maar dat was natuurlijk niet houdbaar.
Ik draai nu al weer vier jaar 3 diensten per week en ik heb geen
moment spijt van de switch die ik gemaakt heb.”

Conny met één van haar creaties

zegt alleen huishoudelijke taken te willen doen groeit langzaam
maar zeker mee en assisteert ons uiteindelijk en ervaart dat als iets
bijzonders.” De 24-uurs verpleegzorg in het hospice berust dus bij
de verpleegkundigen. Is dat een zware taak? “Wij als verpleegkundigen draaien dus een solodienst bijgestaan door twee vrijwilligers tussen 7.00-23.00 uur. Dat betekent dat je zelfstandig moet
beslissen en dat is een grote verantwoording. Dat vereist vakkennis,
maar ook levenservaring. Het is denk ik niet voor niets dat ons team
uit ervaren krachten bestaat. Ik geloof niet dat je zo’n baan gelijk
uit de opleiding kan en moet gaan doen. Voor de duidelijkheid, de
medische verantwoording blijft natuurlijk rusten bij de eigen of
waarnemend huisarts. Met hen is het overleg heel soepel. Wat dat
betreft heeft het hospice zich inmiddels ook richting hen wel bewezen, denk ik. Samen met de artsen wordt de zorg voor de gasten
echt gedeeld en is er ook sprake van wederzijds respect.”
De naam Florence is al een paar keer gevallen. Het is niet alleen
de werkgever van de verpleegkundigen maar zij deelt ook kennis
met hen en draagt nieuwe aan. “Op dit moment zijn we aan het
bestuderen of we het zogenaamde ‘Zorgpad Stervensfase’ gaan
introduceren. Dit is een nieuwe kijk op begeleiding van gasten in de
laatste dagen van hun leven. Florence heeft dit geopperd en gaat dit
bijvoorbeeld ook toepassen in haar thuiszorgorganisatie.”

Het grootste contrast tussen haar vorige werkomgeving en de
huidige is de rust. “In de psychiatrie is er vaak hectiek, agressie en
weerstand. In het hospice overheerst de rust. Niet dat het er saai is,
want er wordt heel wat gelachen. Nee, ik bedoel rust in de zin dat
er overal tijd voor is, alles kan, alles mag, alles kan besproken worden. Ook de dankbaarheid van de gasten is opvallend groot, soms
zeggen ze wel 10 keer dankjewel….niet nodig natuurlijk, maar het
gebeurt.”

Conny zegt niet iemand te zijn die het werk mee naar huis neemt,
ook al laat het haar niet altijd onberoerd uiteraard. Zij heeft in haar
hobby een uitstekende uitlaatklep gevonden. Ruim 10 jaar al mag
zij zich officieel ‘modiste’ noemen. Hoedenmaakster in gewoon
Nederlands. “Van nature ben ik creatief en dit wilde ik altijd al
doen, dus heb ik in 2000 de opleiding gevolgd. Het is zeer precies
werk om vanuit het niets een hoed te maken. Het fungeert echt als
tegenhanger van mijn werk als verpleegkundige. Ik kan alles vergeten en me helemaal concentreren op echt priegelwerk. Heerlijk. Het
leuke is dat ik al voor verschillende dochters van hospice-collega’s
de hoeden voor hun bruiloft heb gemaakt, zo komt het uiteindelijk
toch weer samen.”
Ruud Bellekom

Het verpleegkundigenteam is een hecht en constant team, er is
nauwelijks verloop en de zorg naar en voor elkaar is ook prima. “Ik
ben in dienst van Florence, maar voel me toch op de eerste plaats
‘hospicer’. Dat komt ook door de hechte samenwerking met de vrijwilligers en coördinatoren. Die vrijwilligers zijn onmisbaar, zonder
hen geen hospice! Die samenwerking is echt heel speciaal. Je hebt
te maken met zoveel verschillende mensen, met ieder zijn of haar
achtergrond, maar het werkt fantastisch. Er zijn vrijwilligers met
ook een zorgachtergrond, maar ook met een totaal andere. Iedereen
geeft zelf wel aan wat ze wel of niet willen, in hoeverre ze willen
of kunnen assisteren in de verpleegtaken. En ook diegene die eerst
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Ook dit jaar heeft er weer een groep nieuwe vrijwilligers deelgenomen aan de introductiecursus van Hospice Wassenaar.
Er is gekozen voor een nieuwe opzet met een nieuwe trainer,
Odile Ebbing, een grotere betrokkenheid van de coördinatoren
en een deels nieuwe inhoud van de cursus. In de voorbereiding
naar de cursus hebben de coördinatoren samen met Odile het
programma en de inhoud van de training afgestemd. Een aantal
thema’s is gehandhaafd zoals communicatie, omgaan met verlies
en rouwtaken, maar daarnaast kwamen ook nieuwe zaken aan bod,
zoals de taal van het sterven en omgaan met feedback.
De groep deelnemers bestond uit negen personen. Er werd hard
en vol inzet gewerkt en iedereen droeg op zijn of haar manier een
steentje bij. De sfeer in de groep was prima. Ook uit de evaluatie bleek dat iedereen zich vrij voelde om iets in te brengen en
het was mooi te zien hoe verschillende meningen naast elkaar
mochten bestaan en besproken konden worden. Zeker als je in
een hospice werkt waar iedereen op zijn/haar eigen wijze wil
sterven, is dat al een heel wijze les op zich. Er werd veel geoefend
met luisteren omdat dit als één van de belangrijkste vaardigheden
van de vrijwilliger in het hospice beschouwd wordt. Ook kreeg
het onderwerp attitude veel aandacht. Dat werd gedaan met behulp
van een metafoor, waarbij de gast de stuurman in een kano is.

Alle hulpverleners in het hospice zijn de peddelaars die de kano
drijvende houden en die zorgen dat de geliefden van de gast wat
uit de wind worden gehouden.
Naast het theoretische gedeelte werd er ook een dagdeel besteed
aan de praktische vaardigheden opdat 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.
Het was een echte uitdaging voor Odile en Ingrid om deze cursus
samen te stellen en te geven. En ze hebben de plannen alweer
klaar liggen om de volgende cursus nog beter en boeiender te
maken. Het wachten is nu op nieuwe vrijwilligers…
Odile Ebbing en Ingrid Schonk
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