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Hospice Heuvelrug

Hospice Heuvelrug is een 
gastvrij verblijf voor mensen 
in het laatste stadium van 
hun leven.

Hospice Heuvelrug is onderdeel van Warande



Hospice Heuvelrug

Meer dan 12 jaar lang is er met veel inzet 
gewerkt aan de opbouw van Hospice Heuvel-
rug. Inmiddels is het hospice gecertificeerd als 

“High Care Hospice”, het kwaliteitskeurmerk 
van de Palliatieve Zorg NPTN en het behoort 
daarmee tot de top van Nederland. 

Deze erkenning is een gevolg van hard werken 
en grote betrokkenheid van o.a. het bestuur, 
de verpleegkundigen en de ruim 80 vrijwilli-
gers, die dagelijks hun bijdrage leveren aan de 
hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze 
gasten. De professionele steun van onze part-
ner Warande heeft hiertoe zeker bijgedragen.

Hoog tijd wat ons betreft om de zichtbaar
heid van Hospice Heuvelrug te vergroten en de 
communicatie met onze achterban te intensiveren. 
In deze geheel vernieuwde nieuwsbrief wordt de 
schijnwerper dit keer gericht op onze groep van  
14 verpleegkundigen, op de verzorgende, de  
coördinator vrijwilligers, de hulpverlener naasten, 
de geestelijk verzorger, de manager en de coördi
nator hospice.

Zij zijn door hun deskundigheid en kennis 
op het gebied van palliatieve zorg bij uitstek het 
visitekaartje van “ons” hospice. In deze nieuwsbrief 
kunt u kennis met hen maken en lezen waarom zij 
gekozen hebben voor hun werk in “ons” hospice 
en hoe dit werk persoonlijk wordt ervaren. Ons 
doel is u als lezer door middel van deze korte ver
halen een beter beeld te geven van de dagelijkse 
gang van zaken binnen Hospice Heuvelrug.

Verder treft u een verslag aan van het afscheid 
van Prof. Dr. René Kuijten die de afgelopen 12½ jaar 
als voorzitter van de Stichting Hospice Heuvelrug 
een belangrijke voortrekkersrol heeft vervuld en 
van drs. Wim Peek die ruim 5 jaar als bestuurlid 
verantwoordelijk is geweest voor de eindredactie 
van de nieuwsbrief en meer dan 8 jaar het belang
rijkste aanspreekpunt was richting onze donateurs. 

Hospice Heuvelrug is onderdeel van Warande 
en gehuisvest binnen woonzorgcentrum Heere
wegen. Verschillende disciplines vanuit Warande 
dragen direct en indirect, zichtbaar en achter 
de schermen, bij aan de bedrijfsvoering van het 
hospice. De aard van de zorg maakt het nodig dat 
veel logistieke processen net even anders georgani
seerd zijn dan in de rest van de organisatie en dat is 
voor de ondersteunende diensten niet altijd makke
lijk. Desondanks ervaren we het hele jaar door een 
uitermate flexibele, dienstverlenende houding. De 

Als oncologieverpleegkundige heb ik vele jaren 
in de functie van teamleider op de afdeling onco
logie en hematologie in een ziekenhuis gewerkt. In 
deze periode en omgeving 
was de zorg vooral gericht 
op behandelen, genezen, in 
leven houden. Ik heb veel 
patiënten zien beter worden 
en genezen, maar ook velen 
bij wie de ziekte een grillig 
verloop had en waar beter 
worden niet meer mogelijk 
was. In deze palliatieve en 
tenslotte terminale fase van 
het ziekteproces begon in 
mijn beleving de zorg steeds 
meer tekort te schieten.  

“We kunnen niets meer voor u 
doen” was vaak de inhoud van 
het slecht nieuws gesprek terwijl de palliatief/termi
nale zorg zo veel te bieden heeft voor patiënten in 
de laatste levensfase. 

Nog voor ik de keuze had gemaakt om actief 
op zoek te gaan naar een andere werkomgeving 

Rian van Kessel is als 
huisarts vanaf het 
begin betrokken bij 
Hospice Heuvelrug.
Rian is met haar kader
opleiding palliatieve 
zorg als SCENarts een 
deskundig klankbord 
voor de verpleeg
kundigen

diverse medewerkers, van facilitaire dienstverlening 
tot aan secretariaat, van financieel/administratieve 
dienstverlening tot aan de paramedische dienst, 
staan altijd klaar voor de vaak bijzondere wensen 
op het hospice en zoeken samen met ons naar 
snelle, praktische oplossingen. 

Daarom op deze plaats een hartelijke dank aan 
iedereen binnen Warande die, op welke manier dan 
ook en in de meest brede zin van het woord, een 
bijdrage levert aan de zorg op het hospice. 

kwam de vacature voor coördinator hospice op 
mijn pad. Een functie waar leiding geven en mijn 
ervaring als oncologieverpleegkundige goed tot 

hun recht komen; een bijzondere plek om met mijn 
vak bezig te zijn. En inmiddels werk ik alweer bijna 
10 jaar met veel plezier in Hospice Heuvelrug.

Lisa Reiter, Coördinator Hospice Heuvelrug

Inmiddels zijn er 2 nieuw leden tot ons stich
tingsbestuur toegetreden: JanJoop Treffers en 
Aloys ter Steege. De benoeming van Mauk van 
Heemstra tot voorzitter volgt binnenkort. Zij stellen 
zich aan u voor.

Wij zijn buitengewoon trots op Hospice  
Heuvelrug en kunnen ons voorstellen uw nieuws
gierigheid te hebben gewekt. Heeft u vragen of 
behoefte aan een nadere persoonlijke kennisma
king of wilt u eens een kijkje komen nemen, maak 
dan een afspraak. U kunt uw reactie sturen naar 
hospice@warandeweb.nl of bellen naar 030698 

12 jaar Hospice Heuvelrug  Warande ondersteunt 

Van ziekenhuis naar  
 hospice, waarom? 

Mirella Bijvoet, 
eindredactie van ons 
nieuwe magazine 
‘t Zonnetje

Palliatieve
kennis

 “Een bijzondere plek om 
           met m’n vak bezig te zijn”
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Als psychosociaal medewerker ben ik verbon
den aan het hospice. Ik ben er voor de naasten van 
onze gasten. Je zou kunnen vragen: “Waar is dat 
voor nodig, verliezen en rouwen is toch een na
tuurlijk proces?” Ja, het hoort bij het leven. De mens 
wordt als sterveling geboren. Om te (over)leven 
moeten wij aan iets of iemand hechten, wij verbin
den ons. Liefde ontvangen en liefde geven  of het 
gebrek eraan  zijn grote thema’s in ons leven. Het 
weer loslaten en onthechten is dan de andere kant 
van diezelfde munt. Dit betekent vaak pijn. Die pijn 
vertelt ons veel over hoeveel wij van elkaar houden. 

Rouwen is het doorleven van gevoelens, ge
dachten en daden die samengaan met een verlies 
waarmee een betekenisvolle relatie bestaat. Hoe 
heb je geleerd met emoties en verwachtingen om 
te gaan? Zijn ze ondersteunend of staan ze in de 
weg om het verlies in het eigen leven in te passen? 
Hoe is het gesteld met de eigen innerlijke ruimte? 
Rouwen heeft alles te maken met het opnieuw uit
vinden van wie je bent. Rouwen is een werkwoord.

Als er complexe familieproblemen zijn, worden 
die geraakt tijdens verliesprocessen. Als er geen 
aandacht aan besteed wordt kunnen ze het proces 
van sterven voor alle betrokkenen moeilijker maken. 
Deze processen bij de naasten van onze gasten te 
herkennen en te verhelderen is mijn taak als hulp
verlener van naasten.

Er is ruimte voor het eigen verhaal. Als een 
naaste de gelegenheid heeft zijn kant van het 
ziekteproces te mogen vertellen zal hij zich hopelijk 
ondersteund en begrepen voelen. Draaglast en 
draagkracht kunnen op elkaar weer afgestemd 
worden in de hoop dat hij daardoor steun kan bie
den aan de stervende. Het bewaken van je eigen 
grenzen en opkomen voor je behoeften is soms 
één van de zwaarste opgaven.

In het hospice bieden wij de naasten van onze 
gasten de mogelijkheid om zich voor te bereiden 

op een leven zonder de ander. Dit wordt ook 
anticiperende rouw genoemd. Tijdens een ken
nismakingsgesprek is er ruimte om de eigen zorgen 
en gedachten uit te spreken. Samen bekijken wij 
wat nodig is: ondersteuning om zaken op orde te 
brengen, het attent maken op de mogelijkheden 

die er zijn om het gemeenschappelijk leven goed af 
te kunnen ronden. Vanuit de oudheid wordt dit Ars 
moriendi genoemd, de kunst om te sterven. Carlo 
Leget * heeft als medische ethicus de verschillende 
aandachtsgebieden die bij het verliezen aangeraakt 
worden in een overzichtsmodel in de vorm van een 
diamant onder woorden gebracht. Deze diamant is 
een belangrijk hulpmiddel in de begeleiding.

De dood is er. Het ervaren van een blijvende 
verbondenheid tilt ons over de dood heen. In 
dat proces nemen wij ook de kinderen en/of 
kleinkinderen graag zo veel als mogelijk is, mee. 
Aanvaarden van het sterven kan alleen als het leven 
bevestigd en erkend wordt.

Christiane Voit, Hulpverlener naasten

*Carlo Leget:  “Ruimte om te sterven” en  
“Van levenskunst tot stervenskunst”

De munt met twee kanten  

Christiane Voit in gesprek 
met een familielid

 “Aanvaarden van het sterven kan allee
n 

        als het leven bevestigd en e
rkend wordt.”

Met de medewerkers bedoelen we in deze 
nieuwsbrief de medewerkers in dienst van Wa-
rande voor Hospice Heuvelrug. In de volgende 
nieuwsbrief richten wij ons op de vrijwilligers 
van Hospice Heuvelrug.

Binnen Warande zijn 21 mensen in dienst voor 
Hospice Heuvelrug. Dit zijn: 14 verpleegkundigen 
en 1 verzorgende, een coördinator vrijwilligers, een 
hulpverlener naasten, een geestelijk verzorger, een 
huishoudelijk medewerker, een secretaresse, een 
manager en een coördinator hospice (zij is een van 
de verpleegkundigen).

Ze variëren in leeftijd van 39 tot 62 jaar, waar
bij de gemiddelde leeftijd op 51,6 jaar ligt. Alle 
medewerkers werken part time, van 4 uur tot 32 uur 

per week. Ze wonen in Zeist, Driebergen, Austerlitz, 
Bilthoven, Amersfoort, Odijk, Arnhem, Woudenberg 
en Stokkum.

Er is weinig wisseling binnen het team. De 
 medewerkers zijn tussen 0 en 11 jaar in dienst. 
 Gemiddeld werken ze 5,45 jaar op het hospice. 

De medische zorg wordt door de eigen huisarts 
van de gast geleverd. Wanneer dit niet mogelijk is 
neemt een huisarts uit Zeist de medische zorg over. 
Deze huisarts is voor zaken, die de patiëntgebon
den medische zorg overstijgen, voor een paar uur 
per maand verbonden aan het hospice.
                                                                      Lisa Reiter

Wie is wie bij Hospice Heuvelrug?   
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Mijn verlangen om meer tijd te hebben voor 
mensen die ziek zijn is al heel oud.
Als manager en docent in de gezondheidszorg 
lag mijn prioriteit altijd bij de “manier waarop” 
je zorg verleent.  Als je zorg verleent en het 
lukt je op dat moment echt aandacht te heb-
ben voor de patiënt, dan kun je bijdragen aan 
het welzijn van die patiënt. Bijvoorbeeld: met 
aandacht en liefde de patiënt verzorgen kan 
hem of haar een prettige dag bezorgen.

Toen de kans kwam om als verpleegkundige in 
een hospice te gaan werken, heb ik die met beide 
handen aangepakt. Zes jaar heb ik dat met hart en 
ziel gedaan. In die tijd kwam ook mijn enthousias
me voor de vrijwilligers steeds meer in beeld. Toen 
ik met het fysieke werk moest stoppen, was het 
een buitenkans om als coördinator voor vrijwilligers 
aan het werk te gaan in ons hospice.

Ik sta achter de visie op zorg, die we als hospice 
uitdragen. Het is een plek waar behalve deskundige 

hulp ook tijd, liefde en aandacht is voor de gast.  
Er zijn heel wat vrijwilligers die zulke zorg moge
lijk maken. Tijd, liefde en aandacht zijn drie items 
die heel veel mensen buiten het hospice moeten 
ontberen. Dat komt vooral door tijdgebrek, maar 
ook door de keuze van hoger hand om  minder 
kwalitatief personeel in te zetten.

Ik doe dit werk graag omdat ik op deze manier 
in de gelegenheid ben om vrijwilligers aan te  
nemen die  onze visie op zorg delen en onder

strepen. Verder vind ik het fijn om 
voorwaarden te scheppen voor de 
vrijwilligers om goed te kunnen 
werken in ons team.

Mijn hart gaat sneller kloppen als 
ik over mijn werk praat met mensen 
die hier niet werken.
Wat wil ik nog meer?

Wat doe ik zoal?
Een hoge prioriteit is zorgen dat 

er 7 dagen per week, 6 vrijwilligers 
per dag aanwezig kunnen zijn.  
Er gaan dagen voorbij dat ik het roos
ter snel kan invullen, maar soms zijn 
er vrijwilligers langdurig ziek of heb
ben zij een timeout nodig. Dan ben 
je soms zomaar een paar uur aan het 
bellen. Verder voer ik gesprekken met 
vrijwilligers die er om allerlei redenen 
voor kiezen om te stoppen (meestal 
na jaren en gelukkig niet omdat zij 
het niet naar hun zin hebben).

Er komen elke dag veel mailtjes langs waar ik 
iets mee moet. Er zijn gesprekken met nieuwe 
vrijwilligers en er is een inwerkprogramma dat ik 
begeleid. Er zijn evaluaties die daarop volgen en 
evaluaties van alle vrijwilligers die eens per jaar 
plaats vinden.

Ik wil zorgen dat er een goede selectie plaats
vindt, dat de vrijwilligers goed getraind worden, dat 
zij goed begeleid worden en dat er voor hen tijd en 
aandacht is.

In dit werk word ik serieus genomen door mijn 
collega’s van het team en dat zorgt weer voor een 
goede samenwerking. Die goede samenwerking is 
voelbaar op de werkvloer en heeft zijn weerslag op 
de zorg voor de gast.

Ik organiseer verschillende cursussen en thema 
avonden en/of –middagen, van communicatie 
training tot tiltechnieken, spirituele bijeenkomsten, 
een introductiecursus enz.

Er zijn vier begeleidingsgroepen die, geleid 
door vier vrijwilligers, elke zes à acht weken een be
geleidingsavond geven voor hun groep vrijwilligers.

Ik onderhoud contacten met collega’s uit 
andere highcare hospices in het land. Ontwikke
len blijft belangrijk ten aanzien van de cursussen, 
thema avonden, manier van begeleiden, inwerken, 
coachen van vrijwilligers, aandacht voor ziektever
zuim en voor de samenwerking tussen verpleeg
kundigen en vrijwilligers. Uiteraard organiseren wij 
ook eens per jaar een feest voor de vrijwilligers. 
In de teamvergaderingen met de verpleegkundi
gen, zorg ik dat de voorwaarden voor het werk als 
vrijwilliger gewaarborgd blijven evenals voor de 
verpleegkundigen in hun werk met vrijwilligers. 

Voor mij is dit vrijwilligerswerk nooit “gewoon” 
werk. Er gebeurt veel en er gebeuren indrukwek
kende dingen als je voor dit werk kiest. Ik wil daar 
aandacht voor blijven houden, want dat voedt ook 
mijn leven.

Marianne Broeke
Coördinator vrijwilligers

In ons hospice werken veel verschillende professionals samen in het be-
lang van de gasten. Om het optimale resultaat uit deze samenwerking te 
halen, is regelmatig overleg tussen de verschillende disciplines essentieel.

Daarom hebben wij al jarenlang eens in de twee weken op donderdagoch
tend een Multi Disciplinair Overleg, kortweg MDO. Tijdens deze vergadering 
bespreken wij stuk voor stuk de situatie van onze gasten.

Dit MDO wordt voorgezeten door Lisa Reiter, verpleegkundige en coördina
tor van het hospice.  Een andere verpleegkundige bereidt de vergadering voor, 
belicht de verpleegkundige situatie van de gast en notuleert de vergadering. 
Voor de medische aspecten is huisarts Rian van Kessel aanwezig: zij is op het 
hospice o.a. de huisarts van gasten die buiten Zeist of Driebergen wonen. Ook de 
huisartsen van de andere gasten worden altijd uitgenodigd voor het MDO en zijn 
regelmatig aanwezig. Christiane Voit, onze hulpverlener naasten, beschouwt de 
sociale situatie van de gast. Ingrid Deij, geestelijk verzorger, gaat in op het spiri
tueel welbevinden van de gast. Begin 2010 hebben we het MDO vernieuwd vol
gens de methode van het “palliatief redeneren”. Deze methode stelt de wensen 
en prioriteiten van de gast centraal. Tijdens de invoering hiervan zijn wij begeleid 
door medewerkers van het Integraal Kankercentrum Midden Nederland, dat deze 
methode heeft ontwikkeld. Zij hebben ons een vaste systematiek aangereikt, die 
wij in de loop van het jaar iets hebben aangepast aan de specifieke wensen van 
onze medewerkers. Door deze vaste opbouw zit er, nog meer dan vroeger, een 
logische lijn in de bespreking van iedere gast.

We beginnen steeds met het vaststellen van de situatie van de gast: waarom 
verblijft hij/zij op het hospice? Wat is er gebeurd sinds de opname of sinds het 
vorige MDO? Hoe is de medische, verpleegkundige, sociale of spirituele situ
atie en waar liggen problemen binnen deze gebieden? Daarbij benoemen we 
nadrukkelijk de wensen en prioriteiten van de gast; deze vragen we van te voren 
aan elke gast. Daarna zoeken we met alle deelnemers samen naar mogelijke 
oorzaken van de problemen en bepalen we doelstellingen en gewenste acties. 
We spreken met elkaar af wie er welke actie onderneemt. Uiteraard bepalen we 

ook wanneer en hoe we gaan evalue
ren, want soms moeten zaken achteraf 
worden aangepast.

Het vernieuwde MDO eist veel van 
alle deelnemers: een goede voorbe
reiding, beknopt formuleren, goed 
naar elkaar luisteren en een efficiënte 
vergadertechniek. Dit lijkt echter zijn 
vruchten af te werpen. Gezamenlijk 
komen we tot onderbouwde conclusies 
en soms tot ideeën waaraan anders niet 
gedacht zou zijn. Dit uiteraard allemaal 
in het belang van onze gast!      Gerrie 

Nooit “gewoon” werk   Het MDO: de gast centraal 

Mariane Broeke tijdens het 
lustrumfeest in gesprek 
met Ronald, één van de 
vrijwilligers

 “Ik sta achter de visie op zorg, 
           die we als hospice uitdragen.”
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  Wij werken vanuit een multidisciplinaire teambenade
ring (vanuit meerdere deskundigheden) om tegemoet 
te komen aan de behoeften van de gast.

  Wij bieden professionele en menslievende zorg op 
medisch, verpleegkundig, psychosociaal en spiritueel 
gebied.

  Ons streven is er niet op gericht het leven te verlengen 
of te verkorten maar de hoogst mogelijke kwaliteit van 
leven te bieden.

  Complementaire zorg ( bijvoorbeeld massage en ba
den) is onderdeel van ons zorgaanbod.

  Wij proberen respectvol, invoelend en gelijkwaardig 
met de gast om te gaan.

  Ons streven is dat de gast zo lang mogelijk de regie 
behoudt.

  Wanneer dit niet meer kan, zullen wij zoveel mogelijk  
in zijn of haar geest handelen.

Sinds 5 jaar werk ik als verpleegkundige in het hos-
pice en ik voel me hier helemaal op mijn plek. Ik heb 
in mijn werkzame leven de zorg vanuit verschillende 
hoeken bekeken. 
Ik ben begonnen in de jeugdgezondheidszorg op het 
consultatiebureau. Een belangrijk onderdeel hiervan was 
voorlichting aan ouders en preventie van lichamelijke en 
gedragsproblemen. 
Daarna heb ik gewerkt in het ziekenhuis op de afdeling 
oncologie  hematologie. Hier lag het accent op de cura
tie: het (proberen te) genezen van de meestal kwaadaar
dige ziekten. 
In het hospice geven we palliatieve zorg. Volgens Cicely 
Saunders  stichtster van het Engelse St Christopher’s  
Hospice  is palliatieve zorg “alles wat nog gedaan kan 
worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan 
worden”. Gelukkig blijkt dat we in het hospice daadwer
kelijk nog veel kunnen betekenen voor de gasten en hun 
familie in deze moeilijke fase. Ik vind het enorm fijn om 
hierin samen te werken met collega’s en de vrijwilligers. 
Juist met elkaar zorgen we niet alleen voor het lichame
lijk welzijn van onze gasten, maar is er bijvoorbeeld ook 
ruimte voor de beleving van emoties en het beluisteren 
van zingevingsvragen. Ook de begeleiding van de familie 
ervaar ik als een waardevol onderdeel van mijn werk.
Kortom: ik vind mijn werk op het hospice erg bevredi
gend en hoop het nog lang te blijven doen. 
                                                                                                  Gerrie 

De afdeling in het ziekenhuis, waar ik al 25 jaar 
werkte, werd gesloten. Ik kreeg een loopbaan  
traject aangeboden. Door die gesprekken werd ik 
mij bewust dat ik minder gelukkig was met mijn 
baan dan ik mezelf voorhield. Door allerlei factoren 
kon ik mijn werk al lang niet meer doen zoals ik 
vond dat het gedaan zou moeten worden. Ik ging 
vaak met een knoop in mijn maag naar huis omdat 
ik regelmatig bewust niet aan de patiënten vroeg: 

“Hoe is het nu met u?” Ik zou toch minstens 3 minu-
ten willen luisteren. 

In die periode heb ik besloten dat ik geen werk meer 
wil doen waar ik niet blij van word. Ik ben nu, 11 jaar 
later, nog steeds gelukkig met mijn baan in het hospice. 
Ik werk op een plek waar mijn expertise nodig is. Op 
verpleegkundig gebied maar ook psychisch, sociaal en 
spiritueel. Dat alles gecombineerd met humor, huiselijk
heid en respect maken dat ik me daar als een vis in het 
water voel. Tranen én gezelligheid met de gasten en hun 
families, met elkaar als team en niet in het laatst met de 
vrijwilligers. Ik ben daar zelfs zover in gegaan dat ik met 
een vrijwilliger getrouwd ben! Ik vind het een eer om 
mee te mogen kijken naar de levens van de gasten als  
ze terug blikken op hun leven. Ik probeer daarvan  
te leren waar het mijn eigen leven betreft.   
                                                                                       

Miep 

Mijn oma, die bij ons inwoonde, overleed toen 
ik 7 jaar was. Het was een heel natuurlijk proces. 
De hele familie stond om haar heen en ving 

elkaar op. Mijn moeder vertelde ons dat oma een mooi leven had gehad en 
dat ze vast naar de hemel zou gaan. De straat waarin we woonden heette 
ook “De hemel” en hier hebben we het zelfs al goed, zei mijn moeder.
Deze ervaring heeft veel indruk op me gemaakt en me voor het leven 
meegegeven dat de dood een plaats inneemt in het leven. Als het sterven 
in een veilige omgeving kan plaats vinden met familie om je heen en liefde
volle zorg, dan is dat een goed begin van het rouwen. Ik wil graag in het 
hospice werken omdat we hier nog de tijd en aandacht aan de gast en zijn 
of haar familie kunnen geven die nodig is.                                  Maria

Inmiddels ben ik alweer 3 jaar in het Hospice en ik werk daar met hart en 
ziel in een fantastisch team en met vele inspirerende fijne vrijwilligers.
Het is steeds weer bijzonder om met elkaar voor de gasten te mogen 
zorgen en een stukje met hen op te lopen in het laatste traject van hun 
levensfase. Ieder doorleeft en beleeft zijn eigen proces. De uitdaging is te 
bekijken wat iemand nodig heeft vanuit verpleegkundig oogpunt en wat 
iemand wil en waarin ik als verpleegkundige een 
bijdrage kan leveren.

Het MDO (multidisciplinair overleg) is daarbij 
een grote hulp. Het voorbereiden, aanwezig zijn, 
uitdiepen en uitwerken van dit overleg geeft 
veel meerwaarde in de zorg voor de gast maar 
ook voor mij. Daarnaast is het hebben van een 
gesprek, even aandacht te kunnen geven, zomaar 
even gaan zitten en niet te vergeten wat gezellig
heid en humor waardoor er een lach of glimlach 
te zien is, de dingen die mijn werk zo dierbaar 
maken. Voor naasten aandacht hebben en een stukje begeleiding geven 
is voor mij een belangrijk onderdeel. De uitdaging zit voor mij ook in het 
regelen van allerlei zaken rondom een opname en het overlijden. Het antici
peren wanneer iemand plotseling zieker wordt of gaat overlijden.  
En dan nog het blijven verdiepen en scholen op palliatief gebied en alles 
wat daarmee te maken heeft. Dus als het aan mij ligt blijf ik  
voorlopig nog graag werken in het Hospice.                                         Betty 

Visie op verplegen en 
de palliatieve zorg 

Liefdevolle zorg: 
een goed begin van 
het rouwproces 

Met hart en ziel 

Alles wat nog 
gedaan kan worden   

Als een vis 
in het water    

  Ethische beslissingen worden in ons multidisciplinaire 
team genomen.

  Gasten kunnen begeleiding krijgen van de geestelijk 
verzorger.

   Voor de naasten van de gasten is er ondersteuning 
mogelijk van de hulpverlener naasten.

  De medewerkers van het hospice willen voor de gasten 
en hun naasten een huiselijke omgeving creëren, 
waarin een ieder zich op zijn gemak voelt met respect 
voor eigen identiteit en privacy.            Betty en Shirley 



Hospice Heuvelrug

“Wat vind je daar.. en is het niet verschrikkelijk 
zwaar?” Ja, dat is een vraag die vaak wordt 
gesteld. Ik wil u graag vertellen hoe ik ertoe 
gekomen ben en wat het met mij doet.

Eind jaren 90 werkte ik als verpleegkundige 
in de particuliere thuiszorg. Dat is een bijzondere 
vorm van verpleging, omdat je steeds de mens in 
zijn eigen omgeving tegenkomt. Niet alleen zijn 
woonomgeving, maar ook zijn sociale omgeving.

Op een gegeven moment kreeg ik de zorg voor 
een vrouw van mijn eigen leeftijd, die aan A.L.S. 
(een zeer progressieve spierziekte) leed.

Zij was in een paar maanden van zelfstandige 
vrouw, geheel afhankelijk geworden en kon slechts 
haar linkerarm nog gebruiken. De verwachting 
was dat ze spoedig zou komen te overlijden. Aan 
mij was de dagelijkse lichaamsverzorging toever
trouwd. Het wassen, in de rolstoel helpen, met de 
tillift in haar stoel en afronden met koffie drinken.

Ik herinner me wel dat ik het ook spannend 
vond. Soms twijfelde ik of ik wel voldoende zorg 
kon leveren in deze complexe situatie. Ik vroeg vaak 
aan ‘boven’ (dat wat we met onze aardse ogen niet 
kunnen zien, maar wat er wel zo duidelijk voelbaar 
is) of ze mij daarin wilden ondersteunen. Dat ge
beurde ook vaak, ik voelde mij geleid en gesteund.

 
Er ontstond al snel een stevige band met deze 

vrouw en ook met haar gezin. Iedere ochtend 
mocht ik haar, met één van haar vriendinnen,  
helpen verzorgen.

Omdat ze toch heel snel achteruit ging, waar
door de hulpvraag hand over hand toenam, hielp 
ik haar ‘s avonds ook naar bed, masseerde haar 
gevoelige benen en had vaak gesprekken met haar 
partner en kinderen. Kortom het was een inten
sieve, maar zeer bijzondere zorg.

Totaal heb ik vijf weken, tot aan haar dood, voor 
haar mogen zorgen. Toen wist ik: dit is zorg die zo 
intens is, hier ligt mijn hart. Dit wil ik vaker doen.

Kort daarna hoorde ik van het bestaan van 
Hospice Heuvelrug, dat op dat moment net 1 jaar 
bestond. Omdat ik het in de particuliere thuiszorg 
nog naar mijn zin had, solliciteerde ik in het hospice 
naar de functie van vrijwilliger. Die bleken ze op dat 
moment niet nodig te hebben, maar ze zochten 
wel naar een verpleegkundige in de pool (zonder 
vast contract, om de gaten in het dienstrooster op 
te vullen). Daar had ik wel oren naar. Met drie jonge 
kinderen thuis, was dat precies wat ik zocht.

Na een half jaar kreeg ik een klein vast contract 
in het hospice. Inmiddels werk ik er drie dagen in 
de week.

Ik geniet nog iedere keer van de intensiteit van 
het werken met mensen in de terminale fase van 
hun leven en ik voel mij vaak geleid en gesteund 
door ‘boven’.

                                                                                Rita 

Werken op een hospice,…
   hoe kom je erbij?   

Samen met Maria  ben ik  
verantwoordelijk voor de 
aromatherapie

Waarom ik in het hospice werk? 
In de 1e plaats omdat het letterlijk op mijn pad kwam. 
Ex collega Petra, sprak mij destijds in 2002 er op aan, dat 
het hospice nog op zoek was naar een verzorgende. Ik 
werkte toen al jaren met chronisch zieke mensen, daar 
ligt gewoon mijn hart. Iets voor een ander kunnen en 
willen doen. 

Het wezenlijke contact met deze mensen en om 
mee te mogen helpen aan het voortbestaan van hun 
waardigheid. Vaak wordt de ziekte het eerst gezien of 
opgemerkt, mij boeit de mens zoals men is, niets meer 
en niets minder. Daarnaast heb ik gewoon “wat” met  
het leven en de dood. Noem het polariteit of dualiteit...  
jaren trok dit steeds aan me voorbij. Kennelijk had ik er 
iets mee te doen. 

Ik voel me op mijn plek binnen het hospice, ik kan 
daar zijn zoals ik ben en er “mijn ding” doen. Het geeft 
mij voldoening en het is dankbaar en bezielend werk. 
En nu dat ik moeder ben geworden lijkt het hospice 
werk nog meer bij me te passen. Wekelijks zie ik wat er 
werkelijk toe doet...
                                                                                               Tanja

Ik was in 2001 op zoek naar werken op de 
‘werkvloer’ in een klein team. Daarvoor had ik 
wat meer een ‘bureau’ functie gehad in het 
kader van de Wet Voorzieningen Gehandicap
ten. De WVG werd daarna ondergebracht bij het 

Regionaal Indicatie Orgaan. Het werd steeds meer computerwerk en allerlei 
regeltjes nalopen. Dat gaf me niet zoveel voldoening. Ik heb toen gekozen 
om terug naar de werkvloer te gaan. Herintreders cursus gedaan en sollici
teren. Ik werkte parttime in de gehandicapten zorg. Wel leuk maar zwaar en 
je had er 24 uurs diensten. Daarnaast ben ik terug in de wijk gaan werken. 
Werk dat ik altijd fijn gevonden had. Ik zocht een nieuwe uitdaging en het 
sterven thuis en de zorg die je in de wijk aan mensen thuis kan geven boei
de me. Hoe zou het zijn dit met een klein team te doen. Toen verscheen de 
advertentie dat het Hospice Heuvelrug, in verband met de uitbreiding van 
vier naar zes bedden, verpleegkundigen zocht. Gelijk geschreven en daar de 
andere sollicitant afhaakte, werd ik het.
Ik ben er trots op en blij dat ik hier mag werken. Een baan waarin ik veel 
geleerd heb en die mijzelf heel veel heeft gebracht. Een team waarbij een 
ieder zijn steen bijdraagt aan het geheel en waar we met elkaar staan  
voor de zorg voor de gast maar ook voor de zorg voor elkaar. Ik voel me 
gesteund en gedragen door dit geheel en dat is heel bijzonder.
Ik noem het de parel van mijn werkzame leven en het vervult me met 
diepe dankbaarheid.            Paula 

Het werken in een hospice is kleinschalig 
omdat er maar zes gasten zijn.
Hierdoor kunnen wij, als verpleegkundigen 
en vrijwilligers, veel meer persoonlijke aan
dacht en zorg schenken aan de gasten dan 
bijvoorbeeld in een ziekenhuis.
Niet alleen de medische verzorging en de 
palliatieve begeleiding is intensief, maar er 
is ook tijd en ruimte voor extra aandacht bij 
de persoonlijke omstandigheden en emoties 
van iedere individuele gast. Deze aandacht is minstens zo belangrijk en voor 
iedere gast weer anders. Het persoonlijke contact met de gast en vaak ook 
het directe contact met zijn/haar familie maken het werken in 
een hospice zo bijzonder en aantrekkelijk.                                             Rian

De parel van mijn 
werkzame leven…

Maximale aandacht 

Dat wat er 
wèrkelijk 
toe doet...   



Hospice Heuvelrug

Toen ik 3 jaar geleden mijn vorige baan vaarwel zei dacht ik: en wat nu? 
Ik zocht een klein contract vanwege nog een andere baan waar ik 2 dagen 
in de week werk. De baan, die ik had opgezegd, was als SEH verpleegkun
dige op een spoedeisende hulp afdeling in een ziekenhuis. Altijd hectiek en 
altijd kortdurende kontakten. Ik merkte dat ik toe was aan meer diepgang.

Via via hoorde ik dat er een vacature was op het hospice voor 3 nacht
diensten in de 4 weken. Niet heel veel, maar ik dacht als ik er eerst maar werk 
wie weet wat er dan nog komt. Inmiddels werk ik er bijna 3 jaar en nu  
4 dagen en 3 nachten in de 4 weken. Het is heerlijk om 
te werken voor de gasten en hun familie, 
samen met het team en de vrijwil
ligers. De gast zoveel mogelijk “in 
de watten leggen” en ze begelei
den tijdens het laatste stukje van 
hun leven. Ja, ik heb mijn plekje 
wel gevonden!

                                Desirée

Mijn naam is Minette de Barse. Ik ben getrouwd, heb 4 kinderen en 
hoop in juni a.s. voor het eerst oma te worden. Al ruim 25 jaar werk ik in 
de gezondheidszorg. Eerst als verpleegkundige in het ziekenhuis, later als 
wijkverpleegkundige.

Sinds het jaar 2000 werk ik als gespecialiseerd verpleegkundige thuis
zorgtechnologie, waarbij ik in de provincie Utrecht bij patiënten thuis kom 
omdat deze mensen bijvoorbeeld een pijnpompje hebben, of een infuus, 
dat verzorgd moet worden. Omdat dit werk is waarbij de technologie op 
de voorgrond staat, vond ik het na ruim 11 jaar tijd worden voor verande
ring. Door mijn werk bij het specialistisch team kwam ik al af en toe in dit 
hospice. De prettige en huiselijke sfeer sprak mij aan. Ik ervaarde bij die 
bezoeken dat de zorg voor de terminale patiënten met veel toewijding 
en passie wordt gegeven. Sinds 1 maart j.l. heb ik een klein contract in het 
hospice, waarbij ik voornamelijk nachtdiensten zal gaan doen.

In de korte tijd dat ik meedraai in het hospice heb ik gemerkt dat alle 
verpleegkundigen en ook de vrijwilligers met een enorme betrokkenheid 
en gedrevenheid de gasten verzorgen. Dagelijks staan er steeds weer  
opnieuw mensen klaar om iets voor hun medemens te betekenen. Vele 
vrijwilligers doen dit al jaren. De visie van het hospice, waarbij de kwaliteit 
van leven centraal staat, spreekt mij enorm aan. Op deze manier kunnen 
onze gasten samen met hun naasten een waardevolle laatste periode 
beleven. Het voelt goed om hier deel van uit te maken. 
Al is het een bescheiden “deeltje”.                                                   Minette

Zeven jaar geleden werkte ik in het Diaco-
nessen Ziekenhuis Zeist als oproepkracht 
vooral in het weekend.

De afdeling waar ik werkte werd een short 
stay afdeling, waardoor ik op zoek moest naar 
ander werk. Een vriendin van mij kende Rita 
en had van haar gehoord dat er ruimte was om in het 
hospice te komen werken. Zij vond dit echt bij mij passen. 
De palliatieve zorg leek mij wel een hele mooie nieuwe 
uitdaging. Ik heb Lisa gebeld en zij vertelde mij dat ik  
verkeerd geïnformeerd was: er waren op dat moment 
geen vacatures. Zij noteerde wel al mijn gegevens.  
Ongeveer anderhalve maand later werd ik door Lisa 
gebeld. De oproepkracht ging er mee stoppen en of ik 
nog interesse had. Ik werkte ongeveer anderhalf jaar als 
oproepkracht toen er een vacature vrij kwam van ander
halve dag in de week. Tot op heden werk ik nog steeds 
met heel veel plezier.

Mijn naam is Shirley Verweij en ik ben 41 jaar.
Ik werk nu bijna zeven jaar bij Hospice Heuvelrug en 

heb het nog steeds enorm naar mijn zin.
Palliatieve zorg had altijd al mijn aandacht maar toen 

ik hier kwam werken, had ik nog maar weinig echte erva
ring. Ik heb het dan ook zwaar onderschat. In het begin 

liep ik regelmatig tegen mijn eigen grenzen aan en ben 
mijzelf dan ook wel tegen gekomen.

In de afgelopen jaren heb ik zoveel geleerd over het 
leven door alles wat je hier mee maakt. Door alles wat 
de gasten en hun naasten doorstaan en het feit dat je 
een stukje met ze op mag lopen, ga je toch anders in het 
leven staan. Sinds ik in het Hospice werk vind ik het lastig 
om oppervlakkig met mensen om te gaan.

Prettig is dat doordat we met veel mensen per dienst 
de gast kunnen verzorgen, ik het gevoel heb dat de zorg 
die wij verlenen heel compleet is. Dit geeft enorm veel 
voldoening.

Verder wil ik nog kwijt dat wij het als collega’s onder
ling heel goed hebben samen. We zijn een hecht team en 
dragen ook zorg voor elkaar.

                                                         Shirley

Ik ben Patricia Veenhof en ben in 2006 voor het eerst op het Hospice 
komen werken. Ik werkte er toen twee nachten per maand naast mijn 
functie van avond/nachthoofd in Heerewegen.

Die twee nachten op het Hospice heb ik een klein jaar gedaan, ben t 
oen tijdelijk in het ziekenhuis gaan werken.

Ben na anderhalf jaar weer teruggekomen bij de stichting en werkte 
toen op Bovenwegen. 

In de zomer van 2009 heeft Lisa mij gevraagd om 3 maanden in te val
len in verband met ziekte van een collega. Dat heb ik met plezier gedaan 
en ik ben mij steeds wat meer gaan verdiepen in wat het werken op het 
Hospice inhoudt en wat dat met mij doet. Na die 3 maanden kon ik een 
contract krijgen voor 4 nachten in de maand en ben de rest van mijn uren 
op Bovenwegen blijven werken.

Vorig jaar, 2010, heb ik weer ingevallen, maar nu voor 5 maanden en ben 
steeds verder gegroeid in het werk op het Hospice. Uiteindelijk heb ik eind 
januari van dit jaar een vast contract gekregen op het Hospice. Ik werk er  
nu drie dagen in de week en heb het erg naar mijn zin, ondanks het feit dat 
het soms ook wel moeilijke momenten met zich meebrengt.                                                                                     

                                                                                                                Patricia

Een mooi concept en een 
bijzondere plek in de zorg 

Mijn plekje gevonden 

Kwaliteit van leven staat centraal 

Elk jaar een beetje meer… 

Je eigen 
grenzen 

opzoeken 

Ik ben 2 jaar werkzaam geweest in een Hospice voor kinderen. Eerst als 
kinderverpleegkundige en later als coördinator. Omdat die baan als coördina
tor niet geworden is wat ik ervan hoopte, ben ik daar na een jaar weggegaan.

Maar ik was wel gegrepen door hospicezorg. Een mooi concept en 
een bijzondere plek in de zorg! Naast mijn (totaal andere) baan als justitieel 
verpleegkundige in een jeugdinrichting voor meiden, ben ik weer op zoek 
gegaan naar een werkplek in een Hospice.

Zo ben ik in Hospice Heuvelrug terecht gekomen. Ik werk daar als (enige) 
oproepkracht gemiddeld 1 dag per week. Ik heb het er enorm naar mijn zin; 
al zijn de twee banen wel uitersten en de verschillen soms wel erg groot.  
In het Hospice is een “overkill” aan liefde en goede bedoelingen van alle  
medewerkers. Dit komen de meiden waar ik mee werk juist erg “tekort”.
Ik voel mij bevoorrecht dat ik op 2 zulke mooie plekken kan en 
mag werken!!!                                                                                          Ellen

  “We hebben een hecht team 
             en dragen ook zorg voor elkaar.”
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In Hospice Heuvelrug wordt 5 keer per week vanuit het hart voor 
onze gasten en hun naasten vers gekookt. Wij koken in tweetallen 
(kokkie en maatje). Uitbreiding is gewenst want onze gasten en hun 
naasten hebben veel waardering voor ons werk. Ze vertellen mij 
regelmatig dat ze de liefde waarmee we onze  kookkunsten verrich
ten kunnen proeven. Het gaat om eenvoudig huiselijk koken (geen 
culinaire hoogstandjes) en bij de menukeuze proberen we zo veel als 
mogelijk is wensen van onze gasten te vervullen.

Houd je van koken en wil je weten of het iets voor jou is om ons 
kookteam te versterken, bel dan naar 06  40 506 228.  
Ik beantwoord dan graag je vragen en maak desgewenst een  
afspraak met je voor een gesprek en een rondleiding op ons Hospice.

Jannie ter Voort, Coördinator kookgroep Hospice Heuvelrug

Toen ik nog in het ziekenhuis werkte had ik altijd erg veel moeite met 
het gesol en gezeul met oudere mensen waarvan al bekend was, dat ze 
ongeneeslijk ziek waren. Ik riep dan altijd: geef die mensen een mooie 
kamer en een lekker glaasje wijn en laat ze verder met rust.

Toen zag ik een advertentie van het Hospice. Een organisatie waar ik 
eigenlijk weinig van wist, maar die naadloos aansloot bij ‘zoals ik het voor 
ogen had hoe het zou moeten als iemand ongeneeslijk ziek is’. Dus een 

sollicitatiebrief was snel 
geschreven. En geluk
kig ben ik toentertijd 
aangenomen. Dus 
mijn motivatie is dat ik 
er van overtuigd ben 
dat de gasten van het 
hospice de medische 
zorg krijgen die ze 
nodig hebben, maar 
wel toegespitst op 
hun eigen behoefte 
en wensen. Dat is heel 
bevredigend werken.

Emmie

“Het mysterie van lijden en dood heeft mij beziggehou
den sinds het eerste overlijden dat ik meemaakte: in 1982 
stierf mijn schoonmoeder, tamelijk onverwacht. Uiterlijk ge
sproken leek het toeval dat ik erbij was. Innerlijk gezien leek 
het of ik geleid was om dat samen met mijn schoonvader 
mee te maken. De uiterlijke en de innerlijke wereld raakten 
elkaar: een diepe ervaring, die me bleef bezighouden. Bij 
latere sterfgevallen in de 
familie was ik ook steeds 
samen met anderen. Dat 
voelde goed, omdat zo’n 
groots en indrukwek
kend moment als het 
sterven dan met anderen 
gedeeld en ook samen 
herinnerd kan worden. 

Deze ervaringen, het 
grootse en indrukwekkende van het sterven en het geheim 
van er samen bij te zijn, hebben het motief gevormd om bij 
het hospice te gaan werken”.

Voor mij is het bijzondere van het werken in het hospice 
het ‘samenwerken’. Niemand kan in zijn eentje dit werk 
doen. Samenwerken ten bate van onze gasten met collega’s, 
die weer andere kwaliteiten inbrengen.

Samen helpen we ernstig zieke mensen om geleidelijk 
naar het sterven toe te groeien. We verzachten het lijden, 
niet alleen door medicijnen en goede verzorging, maar ook 
door te luisteren naar wat iemand wil vertellen. We helpen 
mensen om te voelen wat er in de laatste fase van het leven 
nog nodig is om te kunnen loslaten. Dat zou je de ‘horizon
tale’ vorm van samenwerken kunnen noemen.

Veel mensen zijn tegenwoordig niet met een kerkelijke 
gemeenschap verbonden. Zij hebben vaak wel diep van 
binnen hun eigen religieuze belevingen, maar vinden niet 
gemakkelijk de woorden om die te uiten. Door goed te 
luisteren kan iemand soms aan die diepere binnenwereld 
raken, beleven dat hij van binnen gedragen wordt. Dan 
komt er ruimte en vertrouwen. Dat beleef ik als een andere 
vorm van samenwerken, door me open te stellen voor inge
vingen en intuïties. Deze vorm van samenwerking gebeurt 
meer in het ‘verticale’: tussen aarde en hemel.

Zo gezien vormen die beide vormen van samenwerken 
een kruis, dat de onmacht van het lijden helpt dragen. En 
wat is er mooier dan om dat samen te mogen doen?
                                                                Ingrid Dey, Geestelijk verzorger

Zorg toegespitst op 
persoonlijke behoefte   

Ruimte en vertrouwen    

Vorig jaar heb ik een stukje over de aromazorg geschreven. Wat het 
inhoudt en hoe wij het toepassen. Nu wil ik u vertellen wat de ontwik-
kelingen zijn op dit gebied.

Maria Hoefnagels en ik (Rita Vervoort) zijn verantwoordelijk voor de 
aromazorg in ons hospice. Wij volgen op dit moment de jaaropleiding 
klinische Aromazorg bij De Levensboom te Wernhout. Deze opleiding wordt 
verzorgd door Madeleine Knapp Hayes Wellhüner.

Deze opleiding gaat dieper in op het gebruik van essentiële oliën, waar 
mogelijk evidence based, en aansluitend op de dagelijkse zorg in zorginstel
ling, thuiszorg en praktijk. Evidence based wil zeggen dat het wetenschap
pelijk onderzocht is. Essentiële oliën (of aroma’s) kunnen ondersteuning bie
den op zowel lichamelijk , als op psychisch gebied en op het zielenleven.

Lichamelijk: denk hierbij aan de herstellende, huidverzorgende eigen
schappen, die ze geschikt maken om in te zetten bij wondjes, (bestralings)
brandwonden, doorligwonden, droge huid, eczeem etc. Er zijn ook aroma’s 
die ontkrampende kwaliteiten hebben. Niet alleen verkrampingen van 
spieren en gewrichten, maar ook bij verkrampingen van de luchtwegen 
zoals astma.

Psychisch: denk hierbij aan depressie, verdriet en rouw, bij onzekerheid, 
slapeloosheid, piekeren.

Zielenleven: bijvoorbeeld bij de laatste fase; er zijn aroma’s die onder
steunen bij emotionele en spirituele shock, maar ook die het hart openen 
en een opbeurend karakter hebben. Uiteraard is het effect afhankelijk 
van talloze factoren waaronder: goede kennis van bestanddelen en hun 
werking, bestaande medicatie, kennis van mogelijke interacties, adequate 
werking van lever, nieren en lymfe, etc.

U begrijpt dat Maria en ik daar stevig voor studeren. In september gaan 
wij onze collega’s op dit gebied bijscholen, zodat we de aromazorg nog 
meer specifiek in kunnen gaan zetten.

Kort geleden heb ik zelf voor een operatie in het ziekenhuis gelegen. 
Mijn huid had ik voorbereid met een vitamine E rijke olie en na de operatie 
heb ik de wond ondersteund met huidherstellende olie. Ik heb mezelf een 
zachte buikmassage met speciale ontkramende olie gegeven, een koude 
buikwassing. De verpleging vroeg zich af waar het zo lekker naar rook en 
waarom ik zo snel weer opknapte. Het was voor mij een fijne ervaring om 
niet ‘overgeleverd aan’ in bed te liggen, maar om zelf wezenlijk wat bij te 
kunnen dragen aan mijn comfort.

Door deze ervaring ben ik nog veel enthousiaster over de aromazorg die 
wij op het hospice kunnen aanbieden, zodat onze gasten en hun naasten 
zich gesteund weten door deze vorm van complementaire zorg.
En voorop staat dat de gast het fijn vindt!                                                      Rita

Aromazorg 
in Hospice Heuvelrug    

Kookvrijwilliger iets voor jou?  
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Hij had twee kunstogen. Ik griezelde ervan. Ik moest 
steeds aan een verhaal van Roald Dahl denken waar-
in een man zijn kunstoog in het waterglas van zijn 
vrouw legt. Dat deed hij om haar te pesten want als 
zij een slokje wilde nemen schrok ze verschrikkelijk 
omdat dat oog haar dan aanstaarde vanonder uit het 
glas. Ik griezelde van die ogen, niet van deze man 
want hij was ontzettend lief en aardig en geduldig. 

Toen hij vier jaar was, was hij blind geworden. Behalve 
zijn ogen was hij ook zijn vertrouwde omgeving kwijtge
raakt want vanaf die tijd woonde hij in een internaat en 
kwam alleen nog in de vakanties thuis. Hij was de jongste 
van zes kinderen. Zijn ouders waren streng katholiek.  
Hij had weinig contact met hen. Zij waren inmiddels 
hoog bejaard en zijn vader zorgde nu voor zijn demente 
moeder. Hij had een poging gewaagd hen te vertellen dat 
hij een blaastumor had met metastasen in de hersenstam. 
Hij had verteld dat hij geen pijn had maar dat de ziekte 
een onwerkelijke vijand was die sluipend zijn gang ging. 
Hij voelde zich in ‘niemandsland’. Hij had niet kunnen 
merken dat ze het konden bevatten. Hij had zijn ouders 
nog graag eens willen ‘zien’. Het is er niet meer van 
gekomen.

Hij was van mijn leeftijd. Hij had een zelfstandig leven 
opgebouwd, hield veel van muziek en werkte in een op
name studio. Tot voor kort liep hij nog zelfstandig door de 
stad. Veel van de vrijwilligers herkenden hem, de blinde 
man met zijn stok.

Zijn broers en zussen kwamen op bezoek. Dat vond hij 
fijn maar hij fleurde op als zijn vrienden door het hospice 
schuifelden en bij hem op bezoek kwamen. Ze maakten  
grapjes met elkaar en huilden samen. Wij waren ook blij 
als de vrienden kwamen want we hadden hulp nodig om 
zijn C. D ’s uit te zoeken. Die waren getiteld met braille 
schrift wat wij niet konden lezen en hij ook niet meer 
omdat zijn vingertoppen gevoelloos waren geworden. 
De dingen die hij zelf niet meer wist maar wel belangrijk 
leken konden we ook aan hen vragen, ze kenden hem 
goed. 

Hij wilde wel in bad. Mijn man (die vrijwilliger is) had 
ook dienst en het was tof om dit samen te doen.  
Het kostte echt veel tijd. Hij was schrikachtig die ochtend. 
We moesten alles wel tien keer vertellen, het leek net of 
het niet binnen kwam. Dat bleek later ook letterlijk zo te 

Column van Miep de Putter

zijn want hij had zijn 
hoorapparaat niet in! 
Hij moest met een tillift 
in het bad gehesen 
worden. We vertelden 
steeds wat er gebeurde 
en lieten hem geen 
moment los want hij 
was echt bang. Toen hij 
eindelijk in het warme 
water zakte klaarde zijn 
gezicht op. In het bad 
luisterde hij naar een cd met oerwoudgeluiden, die hij 
voor deze gelegenheid had uitgekozen. Hoe een mens 
zich bij zulke kreten kan ontspannen is mij een raadsel 
maar hij lag zo te glunderen dat ik aan durfde te nemen 
dat het goed was wat we deden. 

Hij ging hard achteruit. Hij kon niet meer zelf eten en 
drinken en dus ook niet meer zelf zijn kunstogen uit zijn 
oogkas halen om die schoon te maken. Ik griezelde niet 
meer maar vond het nog wel een gedoe en het resultaat 
was wel eens scheel.

Het zat hem niet mee. Zijn blaas begon te bloeden en 
moest via een catheter continu gespoeld worden.  
Zijn broers en zussen bleven vanaf die tijd om de beurt bij 
hem. Hij was verbaasd dat ze er steeds waren want hij had 
niet door dat hij al zo ziek was. Zijn vrienden zochten nog 
een keer zijn kamer, ze zeiden alleen maar ‘dag’ en waren 
zo weer weg. Hij zakte regelmatig in een toestand van 
laag bewustzijn. Als hij daaruit kwam was hij helder en 
dankbaar dat zijn familie er was, dankbaar voor alles. Over 
zijn hele lichaam waren al ‘lijkvlekken’ te zien. Hij kreeg  
regelmatig morfine omdat hij benauwd werd en pijn 
kreeg. Hij heeft er twee dagen over gedaan om te sterven.

Tijdens de uitvaartdienst was de kist nog open.  
De visueel gehandicapten konden zo naar hem kijken met 
hun handen. Zijn familie vertelde zijn levensverhaal, zijn 
vrienden over hun liefde voor hem en wat hij voor hen 
had betekend. Dat was heel veel. Ze hadden het erover 
hoe het toch zou zijn als je dood bent en vooral dat je het 
goddelijke in jezelf en in de ander moet leren zien.  
Het was een bijzondere uitvaart. Zou dat nou komen 
omdat wij ‘zienden’ veel meer afleiding hebben of  
omdat hij zo’n bijzonder mens was? 
                                                                                                      Miep

De blinde man     

Een belangrijke gebeurtenis was de uitreiking van 
Keurmerk Palliatieve Zorg NPTN door het bestuurs-
lid van de NPTN (Netwerk Palliatieve Zorg voor 
Terminale Patiënten in Nederland), mevrouw  
J. H. Koningswoud-Ten Hove. Dit was de kroon op de 
inspanningen die waren verricht om het keurmerk te 
behalen. Hiermee werd bereikt dat Hospice Heuvel-
rug formeel erkend is als één van de 16 High-Care 
Hospices in Nederland. 
Om het Keurmerk te kunnen behalen hebben de me-
dewerkers en vrijwilligers veel extra inspanningen 
geleverd en er ook veel extra (soms zelfs vrije) tijd 
ingestoken. Hiervoor is een woord van dank zeker 
op zijn plaats! Naast de erkenning is het Keurmerk 
ook van belang in verband met mogelijke wijzigin-
gen in de financiering van de hospice-zorg in de ko-
mende jaren. Voor de financiering is het van belang 
dat men aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen.

In de samenwerking tussen Warande en de Stichting 
Hospice Heuvelrug is indertijd afgesproken dat Warande 
voor het pand zorgt en dat de Stichting de inrichting en 
de complete inventaris voor haar rekening neemt. Ruim 
10 jaar intensief gebruik zijn natuurlijk niet ongemerkt aan 
een deel van de inrichting voorbij gegaan en is daarom 
dringend aan vernieuwing toe. Wij zijn dan ook heel blij 
dat dankzij een schenking van de Stichting Ondersteu
ning Gezondheidszorg en Welzijn Zeist de bedden en 
de kastjes kunnen worden vervangen door bedden, die 
voorzien zijn van alle wensen, die onze gasten en mede
werkers hebben en helemaal voldoen aan alle wettelijke 
eisen.  
Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze donateurs. 
Zonder hun bijdragen zou het niet mogelijk zijn om een 
Hospice met ons voorzieningen niveau draaiende te  
houden. De reguliere bekostiging vanuit de overheid 
dekt maar een minimum van de kosten. Juist al die extra 
zorg en aandacht, waaraan onze gasten in deze levens
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fase behoefte hebben, kunnen niet worden bekostigd uit 
de overheidsfinanciering. Dankzij de giften en donaties 
van onze vaste en incidentele donateurs kunnen wij die 
extra zorg en aandacht geven.

Financiën zijn nu eenmaal onontbeerlijk, maar zeker zo 
belangrijk is ook de gemotiveerde inzet van de vrijwil
ligers. Tezamen met de professionele staf onder leiding 
van mevrouw Lisa Reiter zorgen zij voor de persoonlijke 
aandacht en de huiselijke sfeer, die zo kenmerkend zijn 
voor Hospice Heuvelrug. 
Nog steeds is er de dreiging van de invoering van een 
systeem van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Dit gaat 
er vanuit dat de zorg kan worden gestandaardiseerd in 
10 verschillende groepen, die per groep een standaard 
financiële vergoeding krijgen. Los van het feit dat pal
liatieve zorg niet te standaardiseren is, zou het wel een 
enorme terugval betekenen in de financiële vergoeding 
vanuit de overheid. Via de koepels waar wij lid van zijn 
proberen wij de overheid te overtuigen dat dit absoluut 
niet kan. Liever zouden wij zien dat de overheid meer 
werk maakte van enige planning van de hospicezorg. 
Nu dreigt er een wildgroei te ontstaan door diverse 
goedbedoelde initiatieven. Dat het Hospice 
voorziet in een behoefte blijkt wel uit de 
bezetting. Alle kamers waren in 2010 bijna 
continu bezet. De gemiddelde bezetting in 
2010 was bijna 84%. Dit percentage wordt 
mede beïnvloed door de verblijfsduur van 
gasten in het Hospice. Als een gast relatief 
kort verblijft zijn er een aantal niet te decla
reren dagen in verband met de wisseling 
van de gasten. Deze drukken het gemid
delde percentage. Ook in 2010 was er bijna 
doorlopend een wachtlijst. Urgente situaties 
konden gelukkig in bijna alle gevallen in 
overleg met hospices in de omgeving worden opgelost. 
Het bestuur van de Stichting werd uitgebreid met de 
heer drs. J.J. Treffers. De heer Treffers heeft een medische 
achtergrond en is al geruime tijd als vrijwilliger actief in 
het Hospice. In maart 2011 hebben we tijdens een feeste
lijke receptie afscheid genomen van Prof. Dr.  
R.H. Kuijten na 12½ jaar voorzitterschap. Hij kan terug 
zien op een heel geslaagde periode waarin een prachtig 
Hospice van de grond is gekomen. Aan ons de taak om 
dat werk voort te zetten en uit te bouwen.

Mr. Ben C.J. Leusveld, 
secretaris
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Aloys ter Steege

Jan-Joop Treffers

Mijn naam is Aloys ter Steege (62 jaar) al 36 jaar gelukkig 
getrouwd met Karin en vader van 3 volwassen zoons en de 
trotse opa van inmiddels 2 kleinzoons.

De afgelopen 35 jaar ben ik als zelfstandig ondernemer 
werkzaam geweest in de uitgeverijbranche. Sinds september 
2007 ben ik als vrijwilliger werkzaam in ons hospice. Een verdie
ping en verdere zingeving van mijn leven was precies waar ik 
naar op zoek was. Het werken in het hopice heeft mijn leven 
in vele opzichten verrijkt. Het is een voorrecht om zo dicht in 
iemands leven toegelaten te worden die nog maar een zeer 
beperkte levensverwachting heeft.

 Het vrijwilligerswerk omvat vele facetten zoals primair de 
persoonlijke verzorging van de gast, wassen, kleden en voeding 
maar zeker ook op de achtergrond aanwezig zijn om het verblijf 
van de gast en zijn of haar familie zo comfortabel mogelijk te 
maken. Goed luisteren waar op dat moment behoefte aan is en 
het kunnen geven van liefdevolle aandacht zijn vaak de voor
waarden om met de gast mooie momenten te beleven.  
Als er vertrouwen is, speelt relativeringsvermogen en humor 
ook vaak een rol van belang. De nadruk hierbij ligt op care en 
niet op cure. Dit betekent dat je je als vrijwilliger, zonder enige 
vorm van haast, maximaal kunt richten op de behoeften van 
onze gasten.

 De samenwerking en omgang met de professionele ver
pleegkundigen en met de grote groep collega vrijwilligers voelt 
daarbij als een cadeau. Je komt niet alleen iets brengen maar 
zeker ook halen, is de mening die wij allen delen.

Sinds 1 februari jl. maak ik deel uit van het bestuur van de 
Stichting Hospice Heuvelrug. Samen met de overige bestuurle
den zullen wij ons met plezier inspannen om de kwaliteit van 
onze dienstverlening te waarborgen en waar mogelijk te verbe
teren. Speerpunt hierbij is dat we onze achterban, toekomstige 
bewoners en hun familie, verwijzers, zoals huisartsen en andere 
betrokkenen en niet te vergeten onze sponsors en donateurs, 
intensiever willen betrekken bij het reilen en zeilen van ons 
hospice. Deze geheel vernieuwde nieuwsbrief is hiervan slechts 
een begin. Een langgekoesterde wens die we proberen te reali
seren is het kunnen betrekken van een nieuwe huisvesting die 
nog meer recht doet aan de kwaliteit en intimiteit van Hospice 
Heuvelrug, zodat we met elkaar nog meer invulling kunnen 
geven aan onze ambitie “leven tot het einde”.

Mijn naam is Mauk van Heemstra. Als beoogd voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Hospice Heuvelrug stel ik mij op verzoek van de 
redactie graag aan u voor. 

Mijn eerste 15 levensjaren zwierf ik over de wereld als zoon van een 
Shell vader. Geboren in Argentinië, woonde ik vervolgens o.a. in Bolivia, 
Curaçao, Engeland en Thailand. Daarna doorliep ik het stedelijk Gymna
sium in Amersfoort. In Delft ontdekte ik dat ik in plaats van als elektro
technicus, als bedrijfskundige wilde afstuderen. 

Het mooist vind ik om mensen vanuit verschillende achtergronden 
of disciplines goed samen te laten werken. Dat deed ik als kind met 
discofeestjes en ik ben dat later gaan toepassen in het bedrijfsleven, de 
overheid en in de zorgsector als (interim) manager en coach. Getrouwd 
met mijn lieve vrouw Annette, zijn inmiddels 2 van onze 3 kinderen aan 
de studie en de derde bijna. Ruim 20 jaar wonen wij in het heerlijke  
Driebergen op loopafstand van weilanden en bossen en toch snel in de 
drukke werkwereld. 

Ook buiten mijn werk zet ik graag mijn organisatie behoefte in voor 
‘zinnige’ zaken, zoals een zorgboerderij in Cothen, de stichting Zorgdier, 
die mensen met honden helpt tegen eenzaamheid en als oppepper en 
de vrijzinnige geloofgemeenschap Parklaankerk in Driebergen, waar men
sen van allerlei pluimage iets inspirerends kunnen vinden; gelovig of niet.

Deze tijd vraagt extra dat mensen zich met zinnigheid en compassie 
bezig houden. Vooral omdat zaken als zingeving, aandacht voor de ander, 
vooral voor degene die het moeilijker heeft of kwestbaarder is, minder 
prioriteit krijgen nu we het economisch moeilijker hebben en onze maat
schappij harder aan het worden is, meedogenlozer naar elkaar. Het is een 
hele kunst om die onderwerpen op de agenda te krijgen en te houden.

Vanuit dat perspectief heb ik ook ja gezegd op de vraag of ik het 
voorzitterschap op mij wilde nemen van de Stichting. Ruim 5 jaar loop 
ik wekelijks hard met mijn buurman, die al jarenlang vrijwilliger is bij het 
hospice en daar steeds inspirerend over praat. Naar mate ik mij in het 
hospice verdiepte, raakte ik steeds meer onder de indruk van deze tegen
tijdse manier, dat zoveel, zo toegewijde vrijwilligers en uiterst betrokken 
vakmensen een sfeer creëren waar hospicegasten en hun familie en 
naasten warmte, aandacht en schoonheid ervaren onder de bijzondere 
omstandigheden van een naderend levenseinde.

Ik werd ook verlegen, toen ik bij het afscheid van mijn voorganger 
René Kuiten was, die toen ook zijn koninklijke onderscheiding kreeg, om 
wat hij allemaal in het leven en het hospice heeft gedaan. Heel indruk
wekkend. Nu is het de uitdaging om wat het hospice geworden is in deze 
woelige tijden in stand te houden en in de tijd mee te laten ontwikkelen, 
tegen de tijdgeest in: met aandacht, mededogen, respect, rust en ruimte 
en met compassie.

Graag tot ziens, samen voor deze mooie taak.

Mijn naam is Jan-Joop Treffers, 68 jaar oud; sinds 8 jaar 
wonend in Driebergen met veel genoegen. Daarvoor was ik  
35 jaar huisarts in Bunschoten. Ik ben getrouwd, heb 3 uitwo
nende kinderen, 5 kleinkinderen op wie we met enige regelmaat 
mogen passen. (Hobbys: klassieke muziek (actief en passief), 
toneel (passief), sporten: tennis, hardlopen, bridgen).

Via, via leerde ik een wat oudere vrijwilliger van het hospice 
kennen, Frans des Bordes, een inspirerende figuur. Hij bracht mij 
7 jaar geleden ertoe om me als vrijwilliger aan te melden en dat 
werk doe ik nog steeds graag. Ik leer er veel.

Het is wel bijzonder in de ontwikkeling van het hospice dat 
een vrijwilliger toetreedt tot het bestuur van de SHH.  
Ik verwacht en hoop eigenlijk dat het directe contact met de 
werkvloer een positief effect zal hebben. Ik heb enige bestuurs
ervaring binnen de beroepsgroep van artsen, veelal op het 
gebied van organisatie en nascholing, daarnaast bij sportclubs 
en bij vrijwilligersorganisaties. 

Het omgaan met mensen en hun eigenaardigheden is wat 
voor mij mijn vak en mijn vrijwilligerswerk boeiend maakt. En 
met mensen omgaan doe je ook in besturen. Ik hoop dat ik 
door mijn medische knowhow aan de ene kant en mijn vrijwil
ligerswerk aan de andere kant aan het besturen van de SHH kan 
bijdragen. Daar zal ik me voor inzetten, samen met de andere 
bestuursleden, ieder met zijn of haar voorgeschiedenis,  
kwaliteiten, contacten en enthousiasme. Dat heb ik al gemerkt 
de afgelopen maanden.

 “Leven is leren sterven.”(Seneca)

FF voorstellen...   
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Hospice Heuvelrug blijft voor een groot deel afhanke
lijk van giften, donaties en legaten. De stichting Vrienden 
Hospice Heuvelrug is daarom speciaal opgericht voor 
de fondsenwerving. Zij vult jaarlijks de tekorten aan 
waarvoor de reguliere financiering van het zorgkantoor 
volstrekt onvoldoende is, maar die hard nodig zijn om 
in Hospice Heuvelrug kwalitatieve palliatieve zorg aan 
gasten en een goede begeleiding aan de naasten te kun
nen leveren. Wij zijn onze donateurs en eenmalige gevers 
dan ook uitermate dankbaar dat zij ons in staat stellen 
deze belangrijke ondersteuning te geven. Het Hospice 
zou niet kunnen voortbestaan zonder structurele finan
ciële steun van donateurs, fondsen, kerken, serviceclubs, 
bedrijven en nabestaanden.

Nog geen donateur?... Meld u dan aan. Dit kan door 
overmaking van uw gift op bankrekening: 39.52.33.801 
t.n.v. de stichting Vrienden Hospice Heuvelrug of via onze 
website www.hospiceheuvelrug.nl. Klik op vrienden en 
dan op aanmelden als donateur en de weg wijst zich 
verder vanzelf.

Word ook donateur

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die vooral vanuit hun 
hart willen bijdragen aan de zorg voor de gasten die in 
het hospice zijn opgenomen. Vrijwilligers zijn actief bij 
de ondersteuning in de dagelijkse zorg voor de gast, o.a. 
verzorgen en aankleden, het gezellig maken van de kamer, 
wassen en strijken van de persoonlijke was van de gast, 
wandelen, voorlezen, enz. Er werken hier ongeveer 60 
vrijwilligers (waarvan de meeste één dagdeel per week). 
De vrijwilligers worden geschoold en bijgeschoold voor 
de speciale zorg in het hospice. De ervaring leert dat zij 
samen met de verpleegkundigen werken als één groot 
team. Nieuwe zorgvrijwilligers zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de 
coördinator van de vrijwilligers.
Marianne Broeke telefoon: 0306984289. 
Mail: m.broeke@warandeweb.nl.

Wie komt ons 
vrijwilligersteam versterken?
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15 maart jl. hebben we, tijdens een feestelijke receptie, afscheid genomen 
van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Hospice Heuvelrug Prof. Dr. 
René Kuijten.

Vanaf de oprichting van Hospice Heuvelrug is René als bestuurslid en kort 
daarna als voorzitter van het bestuur ruim 12 jaar de sturende kracht geweest. 
Onder zijn leiding is Hospice Heuvel
rug uitgegroeid tot een High Care 
Hospice en behoort het hiermee tot 
de top van Nederland.

In de verschillende toespraken 
die hem ten deel vielen, werd René 
gekenschetst als een betrokken, in
spirerende, deskundige en aimabele 
roerganger. Als erkenning voor o.a. 
zijn rol binnen het stichtingsbestuur ontving René uit handen van burgemees
ter Koos Janssen de ridderorde van Oranje Nassau.

Drs. Wim Peek heeft tijdens dezelfde receptie ook afscheid genomen als 
bestuurslid. De afgelopen 6 jaar is Wim eindverantwoordelijk geweest voor 
de PR en de fondsenwerving voor Hospice Heuvelrug.Lisa Reiter dankte Wim 
onder andere voor zijn tomeloze inzet en overhandigde hem een fraai boeket.

Afscheidsreceptie voor 
Wim Peek en René Kuijten    
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