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Sinds 1 januari heeft het hospice een nieuwe voorzitter, Else 
van Dijk-Staats. Hoog tijd voor een kennismakingsgesprek. 
We spreken aanvankelijk af bij Else thuis, maar vanwege het 
mooie weer belanden we uiteindelijk toch in de heerlijke tuin 
van het hospice. 

Eerst even de personalia doornemen. Else van Dijk (68) 
heeft Bestuurswetenschappen gestudeerd. Ze is getrouwd 
met jeugdliefde Dick. Samen hebben ze twee kinderen, vijf 
kleinkinderen en twee ‘bonus-kleinkinderen’. Else was onder 
meer wethouder Financiën, locoburgemeester en waarnemend 
burgemeester in Wassenaar, en wethouder Financiën en Cultuur 
in Den Haag. 

En nu voorzitter van het hospice?
‘Ik werd benaderd door een van de bestuursleden die ik ken uit de 
Wassenaarse gemeenteraad. Hij vroeg of ik het voorzitterschap 
op mij zou willen nemen. Ik moest er wel even over nadenken, 
maar heb toen volmondig ‘ja’ gezegd. Ik kende het hospice uit de 
tijd dat ik wethouder in Wassenaar was. Toen het werd opgericht, 
was er veel weerstand. Mensen in de buurt waren bang dat er 
continu begrafenisondernemers door de straat zouden rijden. 
Uiteindelijk is het draagvlak voor het hospice juist enorm groot 
geworden. Mensen vinden het een fantastische instelling en 
praten met veel respect en warmte over de vrijwilligers en de 
andere medewerkers.’

Wat zie je als de belangrijkste taak van de voorzitter? 
‘De continuïteit van deze instelling waarborgen in combinatie 
met behoud van de kwaliteit. Er moet daarom meer financiële 
zekerheid komen. Nu is het hospice voor een groot deel 
afhankelijk van - gelukkig gulle - giften en van de opbrengst van 
evenementen als charity-diners en golftoernooien. De financiën 
moeten meer in balans worden gebracht. Ik wil daarom samen 
met de andere leden van het bestuur en met de coördinatoren 
kijken hoe hospices elders hun geldstroom organiseren. Ook wil 
ik onderzoeken of er ook van de gemeenten Voorschoten en Den 
Haag subsidies te verkrijgen zijn. Veel van onze gasten komen 
uit die gemeenten. Daarnaast volgen we natuurlijk op de voet 
de ontwikkelingen bij zorgverzekeraars en rond het rijksbeleid    
(zie pag. 9 redactie). Als bijvoorbeeld subsidies van het Rijk 
dreigen te verminderen, zitten we op het vinkentouw. Reken daar 
maar op.’

Is het reëel om in tijden van bezuiniging op meer inbreng van 
gemeenten te rekenen? 
‘Ik weet dat gemeenten het nu niet gemakkelijk hebben – 
ze hebben er veel taken bij gekregen. En ja, het Rijk en – 
noodgedwongen – de gemeenten gaan steeds meer uit van wat 
ze noemen ‘de eigen kracht van burgers’. Maar juist als het 
gaat om mensen in hun laatste levensfase, kun je niet van eigen 
kracht uitgaan. De gasten van het hospice en hun naasten zijn 
vaak aan het eind van hun Latijn. Mantelzorg is prima, maar veel 
mantelzorgers lopen op een gegeven moment tegen hun grens 
aan. De gasten van het hospice en hun dierbaren mag je dan niet 
in de steek laten. Die hebben rust, liefdevolle zorg, warmte en 
aandacht nodig. En die krijgen ze hier. Ik hoorde familieleden 
laatst praten over de vrijwilligers. ‘Engelen’ noemden ze hen. Nu 
ik een tijdje in het hospice rondloop en zie wat er zoal gebeurt, 
geef ik ze groot gelijk. De vrijwilligers en medewerkers zijn 
fantastisch. Daar wil ik me graag voor inzetten!’ 

Hans Janssen
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De nieuwe
voorzitter

‘Vrijwilligers en medewerkers zijn fantastisch’
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Dit jaar organiseert Hospice Wassenaar, in samenwerking met 
Florence en de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 
Wassenaar, een viertal themabijeenkomsten onder de titel 
Ongeneeslijk ziek en dan? Het doel van deze bijeenkomsten is om 
antwoorden te geven op vragen die mensen kunnen hebben als ze 
te horen krijgen dat zij of een naaste ongeneeslijk ziek zijn.

In januari en april werden de twee eerste bijeenkomsten gehouden. 
Dat de avonden in een behoefte voorzien, bleek wel in april toen 
we ruim 60 belangstellenden - het dubbele aantal van de eerste 
avond - mochten verwelkomen. Tijdens de eerste bijeenkomst 
werd stilgestaan bij de impact en consequenties voor de patiënt én 
de naasten als iemand ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Een van de 
sprekers die avond Christel Brouwer, palliatief verpleegkundige, 
verwoordde het als volgt: ‘Wat je niet weet, kun je ook niet vragen. 
Contact met iemand die met je meedenkt en die de wegen kent, biedt 
vaak letterlijk ongekende mogelijkheden.’ Dat de boodschap helder 
was overgekomen, bleek uit een reactie van een van de bezoekers. 
‘Een mooie avond, ik ben echt opgelucht te weten wat er allemaal kan 
als het eenmaal zover is.’

De tweede avond had als thema Feiten en fabels over morfine en 
delier. Huisarts en palliatief consulent Jacques Hoornweg sprak 
over veelvoorkomende symptomen in de laatste levensfase: pijn en 
verwardheid of delier. Vooral zijn constatering dat het delier altijd een 
lichamelijke oorzaak heeft – en dus geen psychische – was voor veel 
bezoekers een eye opener.

Najaar 2016

In het najaar staan nog twee bijeenkomsten op de agenda. De 
eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 september, 
opnieuw in de Warenar in de Kerkstraat in Wassenaar. Onderwerp is 
dan Beslissingen rondom het levenseinde: een wilsverklaring,  
sedatie in de palliatieve fase en euthanasie. 

In de lokale pers en op onze website treft u tegen die tijd meer 
informatie aan.

Ruud Bellekom

Colofon juni 2016
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Hospice Wassenaar. 

Verschijnt twee maal per jaar in juni en december. Oplage 1.600. 

Themabijeenkomsten 
voorzien in behoefte

Veel belangstelling voor themabijeenkomsten hospice

Hospice Wassenaar

Kerkstraat 79

2242 HE  Wassenaar

Tel. 070-7796150

www.hospicewassenaar.nl

Vlak voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief werd bekend 
dat mevrouw ds. Mary An Bezemer de nieuwe geestelijk 
verzorger van het hospice wordt. Mary An Bezemer heeft in 
Leiden theologie gestudeerd, gewerkt als doktersassistente, de 
leraren opleiding en een opleiding communicatiewetenschappen 

voltooid. Zij was de eerste vrouwelijke legerpredikant bij de 
Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marachaussee. In de 
december nieuwsbrief zullen wij haar verder voorstellen, vragen 
naar haar keuze voor ons hospice en de eerste ervaringen.

Nieuwe geestelijk verzorger



Gouden krachten, ook achter de schermen 
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Zonder de betrokkenheid van onze 
vrijwilligers kunnen wij niet. Dankzij hun 
onvolprezen, liefdevolle inzet krijgen onze 
gasten de zorg die zij in de laatste fase van 
hun leven zo verdienen. 
Dankzij vrijwilligers staat ook onze tuin nu 
in volle bloei en ziet het hospice er op en 
top uit! Niet altijd zichtbaar, maar minstens 
zo belangrijk is de steun die wij achter de 
schermen krijgen. In een groot huishouden 
en een oud pand sneuvelt er wel eens wat, 
valt er een kop thee over een vloerkleed, 
gaan er lampen kapot, moet er her en der een 
likje verf gegeven worden of een lekkende 
buitenkraan worden gerepareerd. 
Die storingen en kleine rampen  worden 
niet alleen opgelost door fantastische 
vrijwilligers, maar ook door bedrijven 

die ons een warm hart toedragen. Zij zijn 
er voor ons, niet om er zelf beter van te 
worden, maar simpel uit persoonlijke 
betrokkenheid. Een glazenwasser komt een 
paar keer per jaar voor niets de ramen aan 
de buitenkant zemen. Wij hoeven maar te 
bellen als er een stoeltje of kleed gereinigd 
moet worden en de volgende dag worden de 
spullen opgehaald. En dat zijn maar een paar 
voorbeelden… Elders in deze nieuwsbrief 
wordt uitgebreider stilgestaan bij deze mooie 
initiatieven.
Natuurlijk betalen we ook voor service, maar 
wat is het fijn als er direct iemand op de stoep 
staat wanneer de stroom of verwarming 
uitvalt, er een lekkage optreedt, of als er 
tijdens ons spitsuur in de vroege morgen 
plotseling geen warm water is.

Ook dankzij die gouden krachten achter de 
schermen kunnen wij Hospice Wassenaar 
zijn en blijven.

Elsbeth Zonnevylle, coördinator

Hospice Wassenaar heeft, behalve een nieuwe voorzitter, ook 
een nieuwe secretaris: Odette Paauwe-Insinger. Zij stelt zichzelf 
graag even voor. 

“Wat een eer dat ik vorig jaar werd benaderd met de vraag of ik 
secretaris van het Bestuur van de Stichting Hospice Wassenaar 
wilde worden, om daarmee Gerrie Bär op te volgen die in 2015 was 
afgetreden. In januari 2016 zou ik met pensioen gaan en dat leek me 
een goed moment om aan dit verzoek tegemoet te komen.
Ik had daarvoor gewerkt bij de Federatie van Nederlandse 
Trombosediensten en bij de Trombosestichting Nederland. Vanaf 
1996 in beide organisaties als directeur. De ene baan was vooral 
beleidsmatig en gericht op kwaliteit, de andere op wetenschap en op 
fondsenwerving om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
trombose te financieren. De ervaring en kennis die ik daarbij heb 
opgedaan, zet ik graag in voor het Hospice Wassenaar.

Mijn eerste bestuursvergadering had als doel de verantwoordelijkheden 
voor de bestuursleden vast te leggen. Daarin zijn wij goed in geslaagd 
en ik merk dat ik langzaam maar zeker mijn weg begin te vinden. Ik 
ben dankbaar dat ik deze taak mag en kan vervullen. Voor de komende 
periode kijk ik uit naar een prettige samenwerking met bestuursleden, 
coördinatoren en vrijwilligers.

Wat een prachtige organisatie!”

Odette Paauwe-Insinger

Even voorstellen: de nieuwe secretaris
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In mei werd door een groep nieuwe 
vrijwilligers de basistraining gevolgd en 
succesvol afgesloten. In deze training 
wordt onder meer aandacht besteed aan 
attitude en communicatie. Ook komen de 
thema’s sterven, troost en rouw aan bod. De 
cursus wordt gegeven door Odile Ebbing. 
Zij begeleidt dit jaar ook de start van vier 
intervisiegroepen, waaraan zowel startende 
als ervaren vrijwilligers deelnemen.

De nieuwe vrijwilligers hebben hun certificaat ontvangen

Basistraining nieuwe vrijwilligers

2015: de cijfers
In 2015 zijn totaal 75 gasten opgenomen. Zij kwamen uit Voorschoten 
(8), Den Haag (15), Wassenaar (26) en plaatsen elders in de regio 
en het land (26). Van de opgenomen gasten kwamen er 35 uit de 
thuissituatie. De overigen kwamen voornamelijk uit het ziekenhuis, 
enkelen kwamen bij ons vanuit een verzorgings- of verpleeghuis. De 
gemiddelde verblijfsduur was 21 dagen. De situatie van zes gasten 
stabiliseerde dusdanig, dat een verblijf in een hospice niet langer 
gerechtvaardigd bleek te zijn. Zij keerden terug naar huis of naar een 
verpleeg- of verzorgingshuis. De gemiddelde leeftijd bij opname was 
74 jaar. 

Financiële verantwoording 2015

Inkomsten   In  euro
Subsidie Ministerie VWS   137.453
Subsidie Gem. Wassenaar     12.128
Eigen bijdrage gasten     65.700
Giften, donaties etc.     38.655
Overige         773
  Totaal  254.709
     
Uitgaven    
Coördinatorkosten   156.886
Vrijwilligerskosten       8.827
Exploitatiekosten   180.089
   Totaal 345.802

Resultaat (negatief)                              91.093

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar stond in 2015 garant 
voor dit tekort. Voor de begroting van 2016 heeft de Stichting 
Vrienden van Hospice Wassenaar eveneens een garantie afgegeven.



Eind maart kwam het verzoek van TV West of het hospice wilde 
meewerken aan het programma Van de kaart. In dit programma 
trekt presentatrice Jet Sol een rechte lijn op een plattegrond en 
probeert deze zo precies mogelijk te volgen om van het start- naar 
het eindpunt te komen. Daarbij schuwt zij niet om hindernissen 
als schuttingen, gebouwen of sloten te nemen. Dat leidt vaak tot 
hilarische beelden. 

In maart deed dit programma voor de eerste keer Wassenaar aan en de 
rechte lijn liep dwars door het hospice. Na goed overleg is besloten 
om medewerking aan dit populaire programma te verlenen. 

Jet kwam samen met cameravrouw Annelies en geluidsman Kees 
via de tuin het hospice binnen waar ze welkom werden geheten door 
coördinator Ingrid Schonk. Ingrid legde kort uit wat er binnen de 
muren van het hospice gebeurt. Ton Braun, een van de gasten die 
afgelopen voorjaar in het hospice verbleef, had aangegeven mee te 
willen werken aan de opnames. Jet bezocht hem in zijn kamer en 
er ontstond een warm en liefdevol gesprek tussen twee mensen die 
elkaar nog nooit gezien hadden. 
Ton vertelde over de reden van zijn verblijf in het hospice en over 
het verloop van zijn ziekte. Op de vraag van Jet ‘En wat nu?’, 
antwoordde hij nuchter en vol realiteitszin: ‘Elke dag is een dag’. 
Mooi en hartelijk was het afscheid. Toen Jet vroeg of zij Ton mocht 
zoenen maakte hij dan ook geen enkel bezwaar. Een innige en warme 
omhelzing volgde waarbij beiden ontroerd waren. Na haar bezoek 
aan Ton was Jet, voor wie het de eerste ervaring met een hospice was, 
zelf even van de kaart. Ingrid ving haar op en complimenteerde haar 
met de wijze waarop zij Ton had geïnterviewd: ‘Je hebt ons ook even 
een kippenvelmoment bezorgd.’

Stille genieter

Op 7 april jl. werd het programma uitgezonden op TV West. Ton was 
er, samen met de coördinatoren en enkele vrijwilligers, goed voor 
gaan zitten in de woonkeuken. Er was gezorgd voor gebak en in stilte 
genoot hij van de prachtige uitzending. De beelden waren zorgvuldig 
en respectvol gemonteerd. 
Ton was trots dat hij heeft kunnen meewerken aan dit prachtige 
document. Aan iedereen die hem na de opnames bezocht, liet hij de 
foto van hem en Jet zien. In de nacht van 20 april overleed Ton.                                            

Bijzondere ervaring

Hospice Wassenaar was aangenaam verrast door deze bijzondere 
uitzending. De uitzending is terug te kijken op de openingspagina 
van onze website; www.hospicewassenaar.nl

Ook de programmamakers waren onder de indruk van het werk in 
het hospice. Een dag na de opnames ontvingen wij een uitgebreide 
bedankmail waarvan u onderstaand een fragment aantreft.

Ha Ingrid en alle medewerkers en vrijwilligers,

Dank je wel dat we onze ‘lijn’ door jullie bijzonder mooie en 
indrukwekkende hospice mochten laten lopen. 
Het was voor mij een echte eye opener, ik was niet eerder in 
een hospice geweest. Een ervaring die ik nooit zal vergeten. 
Wat was het overweldigend om te zien dat jullie allemaal met 
een warm en groot hart werken. Zo hoort zorg te zijn, en jullie 
doen dat. Ontroerend en hoopgevend. 
Het heeft me heel diep ontroerd dat meneer Braun ons te 
woord wilde staan, dat hij zijn tijd met ons wilde delen. We 
waren allemaal getroffen door zijn kwetsbaarheid maar ook 
zijn dankbaarheid dat hij bij jullie was. Menselijker dan dit 
kun je niet vinden. Het heeft een onuitwisbare indruk op me 
gemaakt. Het is een heel prettig idee dat mensen bij jullie in 
zulke goede handen zijn.

Ik hoop jullie weer eens te treffen, jullie hebben er in elk geval 
3 fans bij!

Lieve groet,

Jet, Kees en Annelies 

Ruud Bellekom
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Van de kaart zet hospice op de kaart



6

Tien geweldige en bewuste jaren
Begin maart nam de hospice familie afscheid van coördinator 
Karin Kopp. Tien jaar eerder trad zij in dienst. Haar sollicitatie 
was eigenlijk een toevalstreffer: ‘Op zoek naar zinvol 
vrijwilligerswerk kwam ik met het hospice in contact’ zegt Karin 
terugkijkend. ‘Er bleek op dat moment ook een vacature voor 
coördinator te zijn. In mijn hoofd was de switch snel gemaakt. 
Een vriendin noemde het heel treffend ‘een baan die op mij lag 
te wachten’.’

Dankbaar en bevoorrecht

Ze noemt zich bevoorrecht dat zij haar steentje heeft mogen bijdragen 
aan de ontwikkeling en groei van Hospice Wassenaar tot een prachtig 
huis; een veilige liefdevolle omgeving voor de zieke medemens en 
hun naasten. Karin is dankbaar voor de levenslessen die haar baan haar 
bracht: ‘Ik heb veel geleerd maar ook veel afgeleerd. Opvattingen en 
meningen zijn gaan kantelen en dat maakte de weg vrij voor nieuwe 
ideeën of juist leegte. Werken in het hospice kan ik samenvatten in 
drie woorden: liefde, leven en dood.’
Dankbaarheid ook dat zij deel uit mocht maken van die mooie groep 
mensen die dagelijks in staat is om samen iets heel bijzonders tot 
stand te brengen: ‘Met zijn allen dragen zij het licht in dit bijzondere 
proces om in geloof, hoop en liefde te zoeken naar verlichting van 
lijden.’

Cirkel is rond

Het is goed zo, na tien bijzondere en bewust beleefde jaren is de 
cirkel rond. Een gevoelsmatig besluit dat te maken heeft met haar 
familieomstandigheden en het feit dat ze meer tijd wilde hebben voor 
haar hobby’s: ‘Door de verplichtingen aan mijn werk ging het hier en 
daar behoorlijk knellen. Tijd om mijn prioriteiten te verleggen.’ 

Plataan 
Bij een afscheid hoort een cadeautje. Omdat zij als geen ander weet 
dat er in een hospice verantwoord moeten worden omgegaan met de 
financiën, had Karin al eerder de wens uitgesproken dat het dan wel 
iets zou moeten zijn voor het hospice. Het werd een aanwinst voor 
de tuin: ‘ik ben heel blij met ‘mijn’ boom. Daar zit ook zo’n mooie 
symboliek aan. De wortels stevig in de grond en de takken groeien 
naar de hemel. Een mooie verbinding tussen alles. De plataan staat 
bovendien voor vreugde van geest, wijsheid en inzicht.’
 
Wens

In Danielle Coppens heeft Karin een zeer capabele opvolgster en 
zij wenst haar toe dat zij haar bevlogenheid vast kan houden en niet 
raakt afgestompt door de toenemende regels en bureaucratie. In een 
hospice is nu nog de tijd voor de essentie van het werk: liefdevolle 
aandacht en zorg geven aan de zieke, kwetsbare mens.   

Wil de Looze Karin bewondert haar afscheidscadeau



Goed op mijn plek in het hospice
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Danielle Coppens (44) is de nieuwe coördinator die, na het vertrek 
van Karin Kopp, het trio weer compleet maakt

Danielle woonde met haar gezin een aantal jaren in de USA waar zij 
zich veel met vrijwilligerswerk heeft beziggehouden, onder andere 
in een oncologisch ziekenhuis en bij een daklozenproject. Twee 
en een half jaar geleden besloten zij en haar man naar Nederland 
terug te keren vanwege de opleidingen van hun zonen. Voor hun 
vertrek naar Louisville en Baltimore was Danielle werkzaam 
als oncologieverpleegkundige in het Antonie van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis. Zij herinnert zich uit die tijd de enthousiaste verhalen 
van een collega over het zojuist opgerichte hospice in Wassenaar. Die 
verhalen zijn blijven hangen aangezien palliatieve zorg altijd al haar 
warme belangstelling had. 

Oproepcontract als verpleegkundige

Terug in Nederland ging Danielle’s aandacht in eerste instantie uit naar 
het ‘settelen’ van het gezin; scholen en clubs voor de kinderen. Om 
weer professioneel aan de slag te kunnen, moest zij  eerst haar BIG-
registratie vernieuwen. Dat gebeurde in recordtijd. Tijdens een kort 
intermezzo in de thuiszorg voor Florence stuurde zij een open sollicitatie 
voor de functie van verpleegkundige naar Hospice Wassenaar. Dat 
werd door Florence’s zorgmanager Ernst Diek gehonoreerd met een 
oproepcontract. ‘Werken als oproepverpleegkundige beviel mij heel 
erg goed’, vertelt Danielle. ‘Zo kon ik professioneel de draad weer 
oppakken en hield ik ook nog genoeg tijd over voor het gezin. De 
liefde voor mijn vak bloeide weer helemaal op en mede vanwege 
mijn ervaring met projectmatig werken in het ziekenhuis kon ik 
plaatsnemen in de werkgroepen Zorgplan en Kenniscentrum. Eigenlijk 
best bijzonder voor een oproepkracht. Als ik van mijn werk naar huis 
fietste, deed ik dat altijd met een warm en voldaan gevoel. Hierdoor 
wist ik zeker dat ik in het hospice goed op mijn plek zat.’

Coördinator

Het ‘verpleegkundig vuurtje’ zoals Danielle het zelf noemt, wakkerde 
steeds verder aan en dus overwoog zij een opleiding palliatief 
verpleegkundige te gaan volgen. Het liep echter anders. Toen er een 
vacature ontstond voor coördinator, wist ze al snel: ‘dit is echt iets voor 
mij!’ Met veel andere kandidaten ging ik de sollicitatieprocedure in en 
ik ben heel blij dat de keuze op mij is gevallen. Ik kan nu veel leren 
en mij verder ontwikkelen. Dit eerste jaar vervul ik alle voorkomende 
taken van een coördinator. Dan gaan we kijken waar onze individuele 
kracht ligt om zo ons eigen takenpakket samen te stellen.’
Danielle waardeert de samenwerking met de vrijwilligers enorm. ‘We 
zijn hier allemaal met hetzelfde doel: het onze gasten zo comfortabel 
mogelijk te maken. Ik word betaald voor mijn werk, maar de 
vrijwilligers doen het in hun eigen tijd en vanuit de goedheid van hun 
hart. Ik heb daar veel bewondering voor en word er ook blij van.’

Mooiste baan van Wassenaar 

‘Als ik de kinderen naar school heb gebracht, fiets ik met veel 
plezier naar het hospice en bedenk ik dat ik echt de mooiste baan van 
Wassenaar heb. In ieder geval de baan die mij het beste past.’ Om daar 
met gepaste bescheidenheid aan toe te voegen: ‘Ik ben een zorgzaam 
type, kan goed organiseren en in hectiek het overzicht behouden. 
Eigenschappen die mij hier uitstekend van pas komen.’   

Wil de Looze

Danielle; ‘Ik heb de mooiste baan van Wassenaar’

Het trio coördinatoren is weer compleet Elsbeth Zonnevylle,
Danielle Coppens en Ingrid Schonk (v.l.n.r)



Een aantal bedrijven ondersteunt het hospice zonder daar ooit een rekening voor te sturen en daar worden we elke keer weer aangenaam 
door verrast. In de juni editie van onze Nieuwsbrief kunt u jaarlijks een kort, cijfermatig verslag lezen van het voorgaande jaar. Naast 
het aantal gasten en hun herkomst wordt daar helaas steevast gewag gemaakt van een niet-sluitende begroting. Al elf jaar wordt dit 
jaarlijkse tekort aangevuld door acties van serviceclubs, donaties van bedrijven en particulieren en door legaten. Maar ook het gratis 
leveren van diensten is een geweldige bijdrage die het hospice draaiende houdt. 

Een van de ondernemers die nooit een factuur stuurt, is Remi 
Noordover van Graphic Square Grafische Vormgeving uit Wassenaar. 
Het bijzondere is dat hij dit al doet vanaf het prille begin. Al bijna 
dertien jaar verzorgt Remi ‘om niet’ de vormgeving en opmaak van 
deze Nieuwsbrief. In al ons overige drukwerk heeft Remi eveneens 
een (onbetaalde of sterk in prijs gereduceerde) hand. Hij is een warm 
ondersteuner van ons hospice en brengt dat desgevraagd treffend 
onder woorden: ‘Afscheid nemen van iemand die je liefhebt, is het 
moeilijkste wat er bestaat. Het is fijn als er mensen om je heen zijn 
die je dan zo ontzorgen dat je - in de tijd die je nog met elkaar hebt 
- in alle rust afscheid kunt nemen. Als ik daar een kiezelsteentje 
aan mag bijdragen, doe ik dat met alle liefde.’
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Even in het zonnetje!

Remi Noordover ondernemend ondersteuner vanaf eerste uur

Clandy Sahiman van Rietbroek laat naambord weer glimmen

Job Bavelaar brengt gereinigd kleed retour

Een ongelukje zit, zeker in een hospice, in een klein hoekje 
Met regelmaat moet er daarom een kleed of stoel gereinigd 
worden. Job Bavelaar van ChemDry uit Leiden staat dan 
op afroep klaar om ervoor te zorgen dat het betreffende 
vloerkleed of meubelstuk op en top gereinigd wordt. De 
drijfveer voor deze belangeloze ondersteuning: ‘Mijn eigen 
moeder is te gast geweest in Issoria in Leiden. Zo ben ik 
onder de indruk geraakt van het prachtige werk dat in 
hospices wordt gedaan en de grote inzet van de vrijwilligers. 
Als ik daar vanuit mijn dagelijkse werk een steentje aan kan 
bijdragen, doe ik dat heel graag.’

Ruud Bellekom

De Glazenwassers van Rietbroek glas- & gevelonderhoud uit 
Rijswijk klimmen eens per kwartaal de ladder op om de ramen 
van het hospice weer te laten glimmen. Peter en Rob Rietbroek: 
‘Wij doen dit echt met heel veel plezier. Erg fijn dat wij op deze 
manier een kleine positieve bijdrage kunnen leveren aan zo’n 
prachtige organisatie.’ Op de website van het bedrijf treffen we 
meer hartverwarmende ondersteunende acties aan en wordt zelfs 
opgeroepen tot donaties voor ons hospice!



Hospice Wassenaar hecht grote waarde aan een goede relatie met de gemeentebesturen en (landelijke) 
politieke partijen. Zodoende kunnen we ook dáár het belang van hospices onder de aandacht brengen. 
Leendert de Lange is oud-wethouder van de gemeente Wassenaar en tegenwoordig lid van de Tweede 
Kamer voor de VVD, waar hij woordvoerder volksgezondheid is. Begin dit jaar bracht hij op uitnodiging 
van het bestuur een bezoek aan ons hospice. Wij kunnen onze volksvertegenwoordigers immers het 
beste op locatie laten zien wat de maatschappelijke waarde is van hospices, én waar wij de knelpunten 
in regelgeving en financiering ervaren. Dergelijke contacten zijn dus van wezenlijk belang om invloed 
uit te kunnen oefenen op beleid en regelgeving. En dat dit nuttig is blijkt uit onderstaande bijdrage van 
Leendert de Lange.

Kwaliteit van leven
ook in de laatste fase
In januari bezocht ik als Tweede Kamerlid (VVD) Hospice 
Wassenaar. Tijdens dit bezoek sprak ik al mijn grote waardering uit 
voor het hospice, de vrijwilligers en de grote betrokkenheid, kennis 
en kunde. Het is heel belangrijk dat je in de laatste fase van je leven 
de vrijheid hebt om zelf de plek te kiezen waar je heen wilt. Het is 
goed om te zien dat aan de Kerkstraat zo’n bijzondere plek te vinden 
is. De zoektocht naar een nieuwe locatie twee jaar geleden – waar ik 
nog als wethouder in Wassenaar bij betrokken ben geweest – heeft 
goed uitgepakt.  

Uit de verhalen tijdens het bezoek wordt nog eens helder dat in de 
praktijk de nodige zorgen bestaan over knellende regelingen die 
langs elkaar heen werken en over het betaald krijgen van de gewenste 
goede zorg. Het is dus zaak een dusdanige afbakening te maken, dat 
verschuivingen tussen de verschillende wetten in de laatste levensfase 
worden voorkomen. De tijd is echt te kwetsbaar en te kostbaar voor 
betrokkenen en hun familie om bezig te zijn met bureaucratie. 

De ervaringen uit Wassenaar heb ik meegenomen naar mijn fractie 
ter voorbereiding op een overleg over palliatieve zorg. Door - mede 
vanuit de VVD - aandacht te vestigen op deze problemen, zijn er 
harde toezeggingen gedaan door staatssecretaris Van Rijn. 

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van dit overleg toegezegd 
met oplossingen te komen en naar de financiering te kijken. Ook 
gaat hij met organisaties aan tafel. Binnen de politiek is er brede 
steun om te zoeken naar praktische oplossingen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal een praktijkteam inzetten om 
hiermee aan de slag te gaan. 

Het is fijn te kunnen melden dat de ervaringen en zorgen van de 
vrijwilligers en het bestuur van Hospice Wassenaar een plek hebben 
gekregen op de Haagse politieke agenda. Het een en ander is nu in 
gang gezet. 

Het blijft echter raadzaam om stevig de vinger aan de pols te houden 
of dit in de praktijk ook echt de gewenste uitwerking gaat krijgen. 
Wat mijzelf betreft, staat binnen de zorg de kwaliteit van leven altijd 
voorop en dit moet zeker het geval zijn in de laatste fase van je leven. 
Geholpen door vrijwilligers, bestuur en zorgprofessionals die de 
ruimte moeten krijgen om deze belangrijke taak in te vullen.   

Leendert de Lange
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Leendert de Lange; ”ervaringen en zorgen van Hospice Wassenaar 
hebben een plek gekregen op Haagse politieke agenda”
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De moeilijkste beslissing uit mijn leven
Opeens was die vraag daar: ‘Zou ik misschien naar het hospice kunnen?’ Hij werd gesteld door mijn 89-jarige vader die aan dubbel 
longfalen leed. Natuurlijk hadden wij als kinderen gezien dat alleen wonen en de afnemende mobiliteit hem parten gingen spelen. Hij kon 
steeds minder zelfstandig en dat irriteerde hem zeer. Een man van de ‘ijzeren generatie’ die nooit pijn had, nooit om hulp vroeg en zich 
voorgenomen had, net als mijn moeder, thuis te sterven. 

Het omslagpunt

De zuurstof die aanvankelijk alleen ’s nachts nodig was, werd 
inmiddels de hele dag en op vol volume toegediend. De slang naar 
zijn neus was letterlijk een levensader geworden. Dat werd pijnlijk 
duidelijk toen hij na een van zijn laatste rondjes door het dorp, 
weliswaar keurig geswitcht was van zijn mobiele apparaat naar zijn 
vaste, maar vergeten was de compressor aan te zetten. Buiten adem en 
in slechte conditie trof ik hem aan. Hij voelde zich beroerd, zag er ook 
zo uit en zei geen idee te hebben hoe dat kwam. Opeens realiseerde 
ik mij dat ik het monotone geluid van de compressor miste... Na dit 
voorval nam zijn angst om alleen thuis te zijn zienderogen toe.

Worsteling

Ondanks dat hij zelf het hospice ter sprake bracht was zijn worsteling 
aan alle kanten voelbaar. Ben ik misschien nog  te goed? Stel ik 
mij niet aan? Wat nou als het toch opeens weer beter gaat? En toch 
waren wij eigenlijk wel opgelucht dat hij zelf met de hospice-optie 
kwam. Uitgangspunt bij alle te maken keuzes was altijd geweest 
dat het vooral zijn éigen keuzes moesten zijn. Bij zijn eerstvolgende 
visite ondersteunde de huisarts de hospicevraag: ‘Als jij er aan 
toe bent Leonardus sta ik erachter. Ik hoor wel van je wanneer.’ 
De noodzakelijke terminaalverklaring werd diezelfde dag nog 
uitgeschreven. 

Kennismaken met het hospice

De inmiddels geïntensiveerde thuiszorg was lief en voorbeeldig. Pa 
was nooit langer dan twee uur alleen - ook ’s nachts - maar dat nam 
de angst en onrust niet weg. Hij was niet meer op zijn gemak in zijn 
eigen huis, maar het bleef een waar gevecht om de knoop door te 
hakken.  Begrijpelijk, want het confronteert je met de laatste fase van 
je leven. Op het voorstel om eens kennis te gaan maken in het hospice 
reageerde pa positief: ‘Dat is misschien nog niet zo’n gek idee.’ Hij 
was donateur van het eerste uur, had het Open Huis bezocht, dus wist 
wat het hospice inhield. Maar om er nu zelf gebruik van te maken… 

Thuis voelen

Samen met ons - zijn vier zonen - bezocht hij het hospice en wij 
zagen vrij snel dat het goed was. De ontvangst door de coördinator 
was zeer hartelijk en toen pa antwoord had op al zijn vragen, sprak 
hij zich uit: ‘Ja, ik geloof dat ik me hier wel thuis zou voelen…’ Toch 
moet de spanning immens geweest zijn, want vlak voordat hij de 
auto instapte, hield hij niets meer binnen. De dagen erna leek de ban 
gebroken en sprak hij in steeds definitiever bewoordingen over een 
verhuizing naar het hospice. De coördinator bleek een belangrijke 
rol te hebben gespeeld. Meermalen beschreef hij de ‘warmte’ die hij 
gevoeld had en de ’lach’ in haar ogen.‘ 
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Een goede maar moeilijke beslissing

Een week na het kennismakingsbezoek nam hij zijn besluit met 
één voorbehoud: ‘Alleen als de huisarts het ermee eens is’. Wij 
informeerden maar alvast of er ruimte was. Kamer 5, Vliet, was vrij. 
Een kamer met veel licht en een balkon met deur die altijd open kon! 
Licht en frisse lucht geven een longpatiënt wat verlichting. Soms 
moeten dingen zo zijn…

Bij zijn volgende bezoek kreeg de huisarts de vraag: ‘Ik wil nu wel 
naar het hospice, maar wat vind jij?’ De arts verwachtte de vraag en 
noemde het een moedige beslissing. Pa reageerde bedachtzaam: ‘Ik 
wist dat je dat ging zeggen, maar het is wel de moeilijkste uit mijn 
leven’.

Zeven weken heeft hij er mogen wonen. Hij vond er zijn absolute rust. 
Thuis sterven kwam niet meer ter sprake...

Ruud Bellekom

NB Eerlijk is eerlijk, ik heb getwijfeld of ik een artikel over het verblijf 
van mijn eigen vader in het hospice moest schrijven. Uiteindelijk 
heb ik het gedaan en dan bewust niet over zijn verblijf maar over de 
strijd om die beslissing te nemen. Het zal herkenbaar zijn voor vele 
(toekomstige) gasten en misschien helpt het anderen bij hun keuze.

Veel van onze gasten en hun bezoek komen tot rust in de 
fraai aangelegde binnentuin van ons hospice. Een zonnige én 
schaduwrijke plek voor een praatje, een boekje of een drankje. 
Woensdag is tuindag in het hospice. Een groepje van zo’n zeven 
vrijwilligers met ultragroene vingers neemt dan de zorg op zich 
voor zowel de voor- als de binnentuin. 

Op een mooie dag in mei ligt Jean Simons op zijn knieën te wieden. 
Geen onkruidje ontsnapt aan zijn speurende blik. ‘Je moet het met 
wortel en al eruit trekken’, zegt hij, terwijl hij weer wat uitgebloeide 
tête-a-tête narcissen opzij schuift om ook daaronder wat weg te 
plukken. Achter de narcisbollen zijn kleine varentjes aangeplant. Zij 
gaan zich straks ontwikkelen en zullen een mooi decor vormen voor 
volgend jaar. 

Support

Jos Schoorl, (ex-)professioneel hovenier, begeleidt en adviseert het 
team. Hij doet dit geheel op vrijwillige basis, maar het hospicebestuur 
heeft wel een potje beschikbaar gesteld voor aanschaf van beplanting 
en bemesting. Voor bijzondere aankopen doet de tuinploeg een 
verzoek om extra budget. ‘We hadden bijvoorbeeld echt heel slecht 
tuingereedschap. Allemaal afdankertjes die mensen overcompleet 
hadden’, licht Jos toe. ‘Inmiddels hebben we professionele spullen 
kunnen aanschaffen. Dat werkt zoveel prettiger en efficiënter. We 
hebben nu nog meer plezier in ons werk.’  

Aanpak en visie

Meestal werkt de tuinploeg in een wisselend groepje van drie. Er 
wordt eerst een rondgang gemaakt waarna overleg en taakverdeling 
plaatsvindt. Er zijn ook ‘eigen hoekjes’ die in de regel door dezelfde 
vrijwilliger worden onderhouden. In de binnentuin moet ieder 
jaargetijde iets te beleven zijn, zo is de visie van het team. 

De gasten moeten ervan kunnen genieten. In de winter en het 
najaar is dat een basis van mooie groenblijvende structuren, het 
voorjaar is voor de bloembollen en de zomer voor uitbundige bloei. 
Sommige aanplant is nog jong maar zal zich, volgens het opgestelde 
meerjarenplan, ontwikkelen tot een mooi uitgebalanceerd geheel. 
‘Bemesten doen we helemaal biologisch er komen geen chemische 
middelen aan te pas’, wil Jos nog even kwijt. In een van de borders 
zijn verschillende soorten kruiden aangeplant. Handig voor de 
kookvrijwilligers die hier dankbaar gebruik van maken. 
De ruime voortuin is formeler, straalt rust en eenvoud uit. Over de 
lay-out is goed nagedacht. Aan de straatkant is de groenstrook wat 
hoger gehouden. Dit om de inkijk te beperken en zoveel mogelijk 
privacy te bieden. Het schoonhouden van de rijstrook, wieden, 
snoeien en maaien zijn hier de voornaamste klussen. 

Wil de Looze

Een rustgevende, groene beleving

Geen onkruidje ontsnapt aan blik van Jean Simons
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Huwelijkscadeau voor het hospice

Als Hans en Nel Lagerberg iets te vieren 
hebben, laten ze het goede doel graag 
meedelen in de feestvreugde. Enige 
jaren geleden bij de ingebruikname van 
het nieuwe bedrijfspand van Lagerberg 
Verhuisgroep bedachten zij de Cliniclowns. 
Nu bij de viering van hun 50-jarig huwelijk 
viel de keuze op Hospice Wassenaar. ‘We 
kozen ditmaal bewust voor een lokaal 
doel. Op de uitnodiging hebben we het 
bankrekeningnummer van het hospice gezet 
met het verzoek om in plaats van cadeaus een 
schenking aan het hospice te doen. Zo was 
men vrij om zelf de hoogte van het bedrag te 
bepalen’, vertelt Hans Lagerberg. ‘Het voelt 
voor ons goed om iets voor een ander te doen 
en als je zolang getrouwd bent heb je immers 
alles al’, vult Nel met een glimlach aan. 

‘We kennen verschillende mensen die als 
vrijwilliger bij het hospice werken en we 
vonden het altijd al mooi wat daar gebeurt’, 
vervolgt Hans. ‘We weten ook dat jullie 
het geld hard nodig hebben. Het leefde bij 
mij des te meer, omdat ik als lid van de 
Rotary Wassenaar al meerdere malen heb 
meegewerkt aan projecten ten bate van 
jullie.’
De secretaris van de Stichting Vrienden van 
Hospice Wassenaar, Loes Seckel, is ook bij 
het gesprek aanwezig. Als zij bekendmaakt 
dat de vrienden van Hans en Nel tezamen 
bijna 2.600 euro overmaakten, reageert het 
gouden bruidspaar blij verrast met zo’n mooi 
geschenk. En dat zijn wij uiteraard ook. Heel 
veel dank! 

Wil de Looze

Nel en Hans Lagerberg laten hospice 
meedelen in hun feestvreugde

Steunt u ons Hospice ook? 
Ons hospice is een particulier initiatief voor de terminale zorg van 
ongeneeslijk zieken. Wij staan onze gasten liefdevol en zorgzaam 
bij in de laatste fase van hun leven. Om de dagelijkse gang 
van zaken te waarborgen, is een groep van circa 80 onbetaalde 
vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers worden zorgvuldig 
geselecteerd en intern getraind. Drie coördinatoren hebben, 
in wisselende diensten, de dagelijkse leiding en er is 24-uurs 
professionele, gespecialiseerde verpleegkundige zorg aanwezig.
U kunt het elders lezen in deze Nieuwsbrief: de inkomsten 
(subsidie van VWS en de gemeente(n), een eigen bijdrage van 
de gasten en spontane giften) zijn helaas nog steeds ontoereikend 
voor de uitgaven die gepaard gaan met het verlenen van deze 
speciale vorm van zorg. Ook in 2016 is er een begroot tekort 
van ongeveer 70.000 euro. Hiervoor stelt de Stichting Vrienden 
van Hospice Wassenaar zich garant. Onze donateurs leveren met 
elkaar een belangrijk deel van de benodigde inkomsten. Daarnaast 
zijn er stichtingen die ons bedenken en zijn er giften van kerken, 
opbrengsten van speciale acties, en donaties van bedrijven en 
particulieren

Naast de onmisbare bijdragen van onze donateurs ontvingen wij 
de afgelopen maanden ook weer een aantal giften van familie van 
gasten, diverse stichtingen en serviceclubs en enkele anonieme 
(periodieke) giften.

Donateur

Helaas is het aantal donateurs de laatste jaren afgenomen. Wij 
zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe gulle gevers. 
Iedere bijdrage is bijzonder welkom. U kunt deze naar eigen 
keuze overmaken per maand/kwartaal of per jaar. Eenmaal per 
jaar sturen wij een herinnering en u ontvangt tweemaal per jaar 
de Nieuwsbrief.

Periodieke schenking 
Hospice Wassenaar is een ANBI-erkende instelling. Een 
periodieke schenking kan direct met ons geregeld worden en is 
volledig aftrekbaar van de belasting. 

Eenmalige schenking 
U kunt ook eenmalig schenken via bankrekeningnummer: 
NL11RABO 036.61.50.510 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice 
Wassenaar.

Donateur worden?

Stuur dan uw naam en adresgegevens naar:
Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
Antwoordnummer 10014
2240 VB Wassenaar
mail: vriendenvan@hospicewassenaar.nl
Secretaris telefoonnummer: 070- 3311896


