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Vrijwilligers gezocht!!

Wilt u er zijn voor een ander? Word dan vrijwilliger in Hospice Hoeksche 
Waard.

Wij bieden: 
- zinvol werk en waardevolle contacten
- samenwerking met een gemotiveerd team van vrijwilligers,  
 verpleegkundigen en coördinatoren
- introductiecursus, themabijeenkomsten en persoonlijke  
 begeleiding

Wij vragen:
- mensen met het hart op de juiste plaats
- respect, vertrouwen en invoelingsvermogen
- twee keer per week vier uur beschikbaar kunnen zijn (en af en  
 toe vier uur in het weekend)

Spreekt het u aan om zich in teamverband in te zetten voor onze gasten 
en hun naasten? Of misschien wilt u er gewoon eens over praten of dit 
werk bij u past? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar de 
Hospice Hoeksche Waard, tel: (0186) 66 04 10.
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Eendrachtsveiling
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Goede nazorg

Vrijwilligers gezocht!!

Vrienden van de hospice

Op vrijdag 2 november om 19.00 uur organiseert de veiling-
commissie van de Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland de 3e 
Eendrachtsveiling. Van de netto-opbrengst wordt 1/3 deel 
geschonken aan Hospice Hoeksche Waard. U wordt van harte 
uitgenodigd mee te doen. Dat kan door goederen of diensten 
aan te bieden, die op 2 november om 19.00 uur in De Ark in 
Zuid-Beijerland zullen worden geveild. Bij diensten kunt u 
bijvoorbeeld denken aan een rondleiding op uw bedrijf, een 
weekend in uw vakantiehuisje, een tochtje op uw boot of 
een rondrit in uw oldtimer of sportwagen. Of, als u van koken 
houdt, het bereiden van een diner, high tea, brunch of ontbijt 

voor twee of meer personen. Bent u handig of heeft u groene 
vingers? Dan kunt u uzelf een dag(deel) beschikbaar stellen 
voor klus- of tuinwerkzaamheden. Kijk voor meer ideeën op 
www.eendrachtsveiling.nl. Daar vindt u de kavellijst van de 
vorige Eendrachtsveiling en de flyer die onlangs huis-aan-huis 
werd bezorgd in Zuid-Beijerland. 
Zowel de 1e als de 2e Eendrachtsveiling waren een groot suc-
ces in financieel én sociaal opzicht, omdat er door het aanbie-
den en kopen van diensten nieuwe contacten en vriendschap-
pen ontstonden. 

In de tijd dat een gast in Hospice 
Hoeksche Waard verblijft, leren wij als 
medewerkers ook hun naasten kennen. 
Soms wordt dan al duidelijk waar we 
straks, na het overlijden, aandacht aan 
moeten besteden. Bijvoorbeeld wan-
neer er niet goed afscheid genomen kan 
worden of als er al meerdere verliezen in 
relatief korte tijd zijn geweest. Onopge-
loste conflicten of een moeilijke relatie 
met de stervende kunnen ook een 
goede rouwverwerking in de weg staan. 
Machteloosheid of schuld zijn gevoelens 
die het verwerken van het verlies extra 
moeilijk kunnen maken.

Hoe ziet de nazorg in onze hospice 
eruit? 
Na het overlijden van de gast verzorgen 
we de overledene voor de laatste keer. 
Dat de familie daarin zelf de mogelijk-
heid krijgt om mee te helpen, is al een 
stukje nazorg. Dan wordt er samen met 
de familie uitgeleide gedaan. Vaak horen 
we dat de nabestaanden dit als heel bij-
zonder ervaren. Met twee personen van 
de hospice (meestal een coördinator en 
een vrijwilliger) bezoeken we de uitvaart 
en/of de condoleance. Tot slot wordt 
namens alle medewerkers een condole-
ancekaart geschreven waarbij met zorg 
persoonlijke woorden worden gebruikt.
Na zes weken belt één van de coördina-
toren met de familie. Er wordt gevraagd 
hoe ze de uitvaart hebben ervaren, hoe 
ze terugkijken op de tijd in de hospice 
en hoe het verder gaat met de afwik-
keling van alles. Soms moet er bijvoor-
beeld een huis leeggeruimd worden en 
te koop worden gezet. Administratieve 
zaken moeten geregeld worden. Er zijn 
families die daar moeite mee hebben. 
Als wij kunnen helpen doen we dat. 
Anders verwijzen we door naar perso-
nen of instanties die daar voor zijn. We 
vragen of we een evaluatieformulier 

mogen sturen zodat we horen hoe de 
zorg in de hospice is ervaren en wat er 
eventueel aan verbeterd zou kunnen 
worden. De familie kan de tijd nemen 
om dit formulier in te vullen en daarna 
terug te sturen. Soms geeft de familie de 
voorkeur aan een evaluatiegesprek. Daar 
wordt dan een afspraak voor gemaakt.

Een half jaar later
Een half jaar na het overlijden en rond 
de verjaardagsdatum van de overle-
dene bellen we met de nabestaande. 
Deze tijdstippen zijn bewust gekozen. 
Een half jaar na overlijden heeft het 
leven meestal ‘zijn normale gang’ weer 
genomen, althans zo lijkt het voor 
de omgeving. De aandacht voor de 
rouwenden neemt af. Er wordt niet meer 
zoveel over gepraat. Zelfs de naam van 
de overledene wordt bijna niet meer 
uitgesproken. De verjaardagsdatum is 
voor de nabestaanden een moeilijke 
dag. Vaak zoeken zij naar een invulling 
voor die dag. Sommige familieleden 
zoeken elkaar op, ze gaan naar het graf 
of ‘vieren’ de verjaardag toch een beetje 
met bijvoorbeeld het eten van de lieve-

lingskost van diegene die is overleden.
Bovendien organiseren we als hospice 
twee keer per jaar een herdenkingsbij-
eenkomst voor nabestaanden. Tijdens 
deze bijeenkomst worden de namen van 
de overledenen genoemd en
wordt er een kaars voor hen aange-
stoken. Verder wordt het herdenken 
omlijst met muziek, gedichten en een 
moment van stilte. Familieleden kunnen 
zelf ook invulling geven aan de herden-
kingsbijeenkomst. Na de bijeenkomst is 
er ruimte om te praten met de mede-
werkers van de hospice. Dat stellen de 
familieleden meestal erg op prijs. Voor 
nabestaanden kan het belangrijk zijn 
om mensen die met hen bijzondere 
momenten hebben gedeeld opnieuw te 
ontmoeten om samen terug te kijken op 
de momenten die ze koesteren.

Na een jaar
Ten slotte wordt er een jaar na het 
overlijden een kaart gestuurd met een 
gedicht. Ook wij staan stil bij het feit dat 
het overlijden alweer een jaar geleden 
is. We benadrukken dat de familie altijd 
welkom blijft in Hospice Hoeksche 
Waard. Met deze kaart sluiten we dan 
van onze kant de nazorg af. In het jaar 
dat we nazorg geven, is het soms nodig 
om nabestaanden door te verwijzen 
naar professionele hulpverleners. Soms 
gaan we op huisbezoek, omdat daar 
naar gevraagd wordt. In de nazorg wer-
ken we ook wel samen met bijvoorbeeld 
een predikant, maatschappelijk werker 
en/of huisarts. Ieder mens rouwt op zijn/
haar manier.
Wij mogen een stukje meelopen op 
de weg door het land van rouw, waar 
de weg gezocht moet worden zonder 
wegwijzers of routeplanner... .

Janny Schilperoord, coördinator

Herinneringen zijn als vlinders
Ze fladderen van je weg
En weer naar je toe
Soms landt er een op je schouder
Blijf dan maar even staan

Goede nazorg begint al vóór het verlies: 
Met aandacht voor de naasten
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Vanuit het bestuur
Wie regelmatig de krant leest en naar het journaal kijkt, zal 
zichzelf ook wel eens betrappen op een spoortje cynisme. 
Het lijkt er soms op dat de wereld louter bestaat uit mensen 
die uit zijn op eigen gewin. Er zijn maar weinig Ghandi’s, 
Martin Luther Kings en Nelson Mandela’s. Of toch wel? 
Koningin Beatrix sprak in haar kersttoespraak van 2009 de 
volgende woorden: “Onze wereld heeft mensen nodig met 
passie en betrokkenheid, die klaar staan voor hun mede-
mensen en die blijven geloven in het goede”.
Als u onze website (www.hospicehoekschewaard.nl) opent, 
leest u het volgende opschrift: “Bij Hospice Hoeksche Waard 
gaat het om de mens als persoon”! Elke keer als ik deze zin 
lees, geeft mij dit een bijzonder warm gevoel en ik hoop dat 
onze gasten, samen met hun dierbaren, dit ook zo mogen 
ervaren. Dat zij, zoals de woorden uit bovengenoemde kerst-
toespraak, mogen ervaren dat er in onze hospice mensen 
zijn die echt betrokken zijn bij hen. Dat men in die laatste 
moeilijke levensfase mag verblijven in een huiselijke omge-
ving waar gastvrijheid, goede zorg, menselijke warmte en 
aandacht heel vanzelfsprekend zijn. Ik wil het graag onder 
woorden brengen met de volgende woorden van de dichter 
Marinus van den Berg: 

Je toevertrouwen aan een ander als je kwetsbaar bent.
Je toevertrouwen aan een ander, zonder je uitgeleverd te voe-
len, zonder je slechts overgeleverd te weten. 
Je eigen gezicht, je eigen waarde omhoog houden.
Je toevertrouwen als je zelf niet meer kunt, zonder gezichtsver-
lies. Dat vraagt om mensen die zichzelf en elkaar  hoogachten 
en liefhebben.

Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de verbin-
ding van mantelzorgers, professionele zorg en zorgvrager. 
De vrijwilligers voegen aan die zorg iets toe wat elders niet 
te vinden is of wat vanuit de structuur van de zorg niet 
of onvoldoende is te geven, namelijk: tijd, aandacht en 

persoonlijke betrokkenheid. Onze vrijwilligers zijn er voor 
onze gasten en hun naasten. Ze vervullen dan ook een 
belangrijke taak in onze hospice en zonder hen kunnen we 
niet. Elk jaar wordt er voor hen een leuke dag georganiseerd 
om hiermee onze dank en waardering voor hun werk tot 
uitdrukking te brengen. 

Financiën
Steeds opnieuw zijn wij weer dankbaar dat er vanuit de 
samenleving mensen zijn die het werk van onze stichting 
ondersteunen en hun warme betrokkenheid tonen door ons 
financieel te ondersteunen. Te denken valt hierbij aan giften 
vanuit jubilea, legaten, opbrengst kerkcollecte, giften ver-
jaardagsgeld, acties zoals de Roparun en ga zo maar door. 
Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er zoal met uw 
giften wordt gedaan. Wij zijn erg blij met en dankbaar voor 
deze steun! Wij hopen ook in 2013 op uw inzet en bijdragen 
te mogen rekenen om ons mooie werk te kunnen blijven 
doen. Ook alle vrienden en donateurs heel hartelijk dank. 
Uw middelen helpen ons werk, uw steun maakt ons sterk! 

Ansichtkaarten
De afbeelding die u hieronder ziet, is één van de afbeeldin-
gen van de nieuwe ansichtkaarten die wij o.a. versturen naar 
mensen die ons eenmalig een gift schenken. Ook zijn ze te 
koop: per set van 6 kaarten kosten ze € 7,50 en de opbrengst 
komt uiteraard ten goede aan de hospice.

Tot slot
Wij nodigen u van harte uit voor onze Open Dag die za-
terdag 13 oktober zal worden gehouden. Er zal dan volop 
gelegenheid zijn om rond te kijken en ook zullen er mede-
werkers en vrijwilligers aanwezig zijn om u meer te vertellen 
over het prachtige en dankbare werk dat zij doen. 

Namens het bestuur, 
Adri Berger, voorzitter

Mijn collega van de nachtdienst is blij 
wanneer ik om kwart voor zeven bin-
nenkom. Soms zijn de nachten druk 
maar deze nacht was erg rustig ondanks 
dat we vier gasten hebben. Ze heeft de 
koffie klaar. Ze vertelt me hoe de nacht 
voor iedere gast verlopen is en ik lees 
de verpleegkundige dossiers door. Dit 
is mijn vierde achtereenvolgende dag-
dienst deze week, alleen de situatie van 
meneer van V.* op kamer 3 is erg achter-
uit gegaan. Na de overdracht ga ik naar 
boven waar de gastenkamers zijn. Eerst 
een rondje langs de gasten. Drie gasten 
zijn nog in diepe rust, mevrouw op 
kamer 1 is al wakker. Ze is opgelucht dat 
het ochtend is en dat het zonnetje door 
het dakraam naar binnen schijnt. “Goede 
morgen Janny*”, zeg ik. Deze mevrouw 
wil graag dat we haar bij de voornaam 
noemen. “Lekker geslapen?”. De slaap-
tablet en de rust in huis hebben ervoor 
gezorgd dat ze goed uitgeslapen en 
uitgerust is. “Ik heb wel zin in een kopje 
thee met een geroosterde boterham 
en een gekookt eitje. Dan even rusten 
en daarna lekker onder de douche en 
mijn haar wassen”, zegt ze met een grote 
glimlach om haar mond. Dat hadden we 
gisteren al afgesproken. Met iedere gast 
overleggen we dagelijks wat wenselijk 
is aan zorg en spreken we het tijdstip af 
wanneer we die zorg geven. Het plan-
nen van zorg is essentieel in een laatste 
fase van iemands leven. Onze gasten zijn 
vaak erg moe. Iemand op bed wassen 
kan al een enorme belasting zijn. Na 
een rustpauze smaakt bijvoorbeeld dat 
bordje pap veel beter dan direct na het 
wassen.

Spin in een web
Beneden zijn ook de eerste twee vrijwil-
ligers gearriveerd. Ik praat ze bij over de 
toestand van de gasten en geef meteen 
de bestelling van Janny door. “Dat ziet er 
lekker uit”, zeg ik even later tegen de vrij-
williger wanneer ze langskomt met het 
ontbijt. “Ik loop meteen even mee, dan 

kunnen we samen Janny in een goede 
houding te zetten voor het ontbijt. Lang-
zamerhand worden alle gasten wakker. 
Ik deel waar nodig de medicijnen uit. 
Ik bespreek met de vrijwilligers wat er 
aan hulp nodig is deze ochtend. Op 
zo’n ochtend ben je net een spin in een 
web. Regelmatig drukt een gast op de 
bel met een vraag of behoefte aan hulp. 
Een vrijwilligster heeft een vraag over 
de voeding van de gast met slikklachten 
op kamer 2. De coördinator (een ver-
pleegkundige die de dagelijkse leiding 
heeft in de hospice) is ondertussen ook 
binnengekomen. Ik informeer haar over 
de stand van zaken. Tussendoor nog een 
telefoontje van de dochter van mevrouw 
de B.* op kamer 4: “Hoe is de nacht voor 
mijn moeder verlopen?“ Ik vertel dat 
ze een rustige nacht heeft gehad. “Oh, 
gelukkig, dat stelt me gerust. Zeg haar 
maar dat ik eind van ochtend kom”. 
Meneer G.* op kamer 2 voelt zich niet 
lekker. Ik ga kijken en luister goed naar 
zijn verhaal. Samen proberen we te zoe-
ken naar een oplossing om te zorgen dat 
hij zich wat prettiger voelt. Dat kan extra 
medicatie zijn (dat hebben we vaak al 
van tevoren met de arts afgesproken) 
maar even zo vaak helpt het als je wat 
langer bij iemand gaat zitten. Wat is nú 
belangrijk voor een gast? Iedere keer 
is dat een afweging. Wat heeft iemand 
nú nodig om zich weer comfortabel te 
voelen?
Deze ochtend maak ik ruim tijd voor 
het douchen van Janny. De vrijwilligers 
helpen twee andere gasten met de och-
tendverzorging. Meneer van V. verzorg 
ik samen met een vrijwilliger. Omdat 
meneer zo ziek is, besteden we daar 
extra tijd aan. Tot slot verzorg ik nog zijn 
wond. Het controleren en behandelen 
van wonden, drains en catheters hoort 
bij de werkzaamheden van de verpleeg-
kundige in de hospice. 

Visite van dienstdoende arts
Tijdens de koffie neem ik de tijd om 

te inventariseren wat er met de arts 
besproken moet worden  en welke 
recepten er nodig zijn. Ik werk de 
verpleegkundige dossiers bij en bestel 
verpleegmaterialen. De dienstdoende 
arts komt meestal rond het middaguur 
visite lopen. Met de arts en de coördina-
tor bespreek ik onze vier gasten. Samen 
met de arts maak ik een rondje langs 
de gasten. We beantwoorden vragen 
van de gast (en zijn familie). Waar nodig 
wordt de medicatie en de behande-
ling bijgesteld. We tekenen beiden de 
afgesproken opdrachten af en ik zorg 
ervoor dat de recepten naar de apo-
theek verzonden worden. Ondertussen 
is de eerste ploeg vrijwilligers afgelost 

Menselijke warmte kent geen seizoenen

Wat doen we met uw giften?

Dat er mensen en instanties zijn die onze hospice een 
warm hart toedragen, blijkt wel uit de donaties die wij 
krijgen. Al deze giften worden nuttig besteed. Zo wordt 
een deel van de giften gebruikt voor de exploitatie van de 
hospice en voor scholing van personeel en vrijwilligers. In 
de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er nieuwe 
vloerbedekking zou komen op de gehele benedenverdie-
ping. Inmiddels is dit gerealiseerd. Ook is er een nieuwe 
po/douchestoel aangeschaft met een gift die wij mochten 
ontvangen via de Roparun (team Mars Oud-Beijerland). 
Daarnaast is de spoelkeuken van de verpleegkundigen 
aangepast en is er een aantal huishoudelijke artikelen 
vervangen.

Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers speelde zich deze 

zomer af in en rond Leerdam. Koffie met iets lekkers en een 
demonstratie glasblazen in het glasmuseum, gevolgd door 
een heerlijke lunch en tot slot een boottocht op de Linge. 
Dankzij uw giften kunnen we onze vrijwilligers bedanken 
voor al het werk dat zij doen. 

Natuurlijk blijven er altijd nog wensen, zoals:
•	 verbouwen	van	de	grote	badkamer,	zodat	wij	twee	
volwaardige doucheruimtes hebben
•	 aanvulling	c.q.	vervanging	van	een	deel	van	het	tuin-
meubilair
•	 verlichting	aanvullen	en	vervangen	in	de	eetkamer
•	 cursus	complementaire	zorg	voor	de	nieuwe	vrijwilligers
•	 symposia	voor	verpleegkundigen
•	 diverse	onderhoudswerkzaamheden
•	 vloerbedekking	op	de	trap

“Iedere keer die afweging: Wat is nú belangrijk voor een gast”
Anne van Loon, verpleegkundige, vertelt over haar dagdienst

door twee andere vrijwilligers. Ik praat 
ze bij over de toestand van de gasten. In 
het bijzonder over meneer van V. Daarna 
loop ik nog even een rondje langs de 
gasten om te vragen of de afspraken 
met de arts duidelijk zijn en of er nog 
vragen zijn. 

Lunchtijd
De nieuwe vrijwilligers beginnen met 
het klaarmaken van de lunch voor de 
gasten. De dochter van mevrouw de B. 
eet ook mee. Zij willen graag buiten eten 
nu het zo’n mooie dag is. De tafel buiten 
is gedekt en de soep staat al op. Bij 
iedere maaltijd kan een gast aangeven 
waar hij of zij trek in heeft. Maar soms 
is er overleg nodig met de vrijwilligers 
over wat wel en niet meer kan. Ik zet de 
nodige medicatie klaar en deel die uit en 
ik controleer de pijnpomp van meneer 
van V.  
We eten binnen met elkaar (deze keer 
zonder gasten of familie) een boter-
ham. Soms komt de fysiotherapeut in 
huis voor het geven van bijvoorbeeld 
ademhalingsondersteuning of de 
psycholoog of pastor voor een onder-

steunend gesprek. Ook zij hebben graag 
even overleg met de verpleegkundige 
of coördinator. De kinderen van meneer 
van V. spreken hun zorg uit over het snel 
achteruitgaan van hun vader. In de loop 
van de ochtend is zijn hartslag verzwakt 
en zijn ademhaling wordt steeds op-
pervlakkiger. Meneer is nauwelijks meer 
aanspreekbaar en het lijkt wenselijk 
dat de overige familieleden in huis 
komen. Ik bespreek met de familie de 
fase waarin we nu zitten. Ik probeer hun 
vragen te beantwoorden en geef aan 
dat we verwachten dat meneer snel zal 
overlijden. We bespreken de zorg na zijn 
overlijden. Ik geef aan dat de familie kan 
blijven eten en eventueel kan blijven 
overnachten als ze dat willen.  

Wisseling van de wacht
Om half drie komt mijn collega van de 
avonddienst binnen. Wat gaan sommige 
dagen toch snel! Ik heb net de verpleeg-
kundige dossiers weer bijgewerkt, die 
kan ze meteen doorlezen. Ik geef er 
een mondelinge toelichting op. Daarna 
maken we samen een rondje langs de 
gasten. We kijken wat elke gast nodig 

heeft. We nemen ruim de tijd voor alle 
vragen van de familie van meneer van 
V. In het laatste stukje van mijn dienst 
komen de kookvrijwilligers binnen. We 
praten ze even bij zodat ze met hun 
dienst aan de slag kunnen. Vaak zijn er 
tussendoor ook nog overlegmomenten 
met de coördinator, over bijvoorbeeld 
agendapunten voor verpleegkundig 
overleg, het doornemen van nazorg of 
het bespreken van facilitaire zaken die 
nodig zijn om de zorg zo optimaal mo-
gelijk te laten verlopen. En zo is mijn dag 
snel vol, rond kwart voor vier zit deze 
dienst er op. Vandaag blijf ik wat langer 
in verband met de situatie van meneer 
van V. Als dat goed overgedragen is, ga 
ik met een gerust hart naar huis omdat 
ik weet dat iedereen in goede handen is 
bij mijn collega.

Anne van Loon

* in verband met de privacy van onze 
gasten zijn dit niet hun echte namen


