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U leest het tweeëndertigste nummer (van
de negende jaargang) van de digitale
nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek.
Hiermee houden wij u op de hoogte van het
reilen en zeilen van het hospice voor de
bewoners van de regio Kromme Rijnstreek.

Nieuwsbrief

Hospice Kromme Rijnstreek
Introductiecursus
Op 24 en 25 mei 2019 werd de introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers
gehouden. De 1e dag was algemeen, de 2e dag was speciaal voor
zorgvrijwilligers. We waren met 11 redelijk “verse” vrijwilligers, meest
zorgvrijwilligers, maar ook het bestuur, de kookploeg en de redactie van de
nieuwsbrief waren vertegenwoordigd. Margreet en Johanna hadden de
leiding. We werden de eerste dag geweldig verzorgd door kookvrijwilliger
Meg: heerlijke broodjes met soep, een heerlijke lasagne met salade.

Er was veel informatie, maar ook genoeg
tijd en aandacht voor persoonlijke verhalen
en vragen.
Zo was er aandacht voor de verschillen
tussen zorgvrijwillligers: wat doe je wel/
wat doe je niet. Kun je nee zeggen? Durf je
nee te zeggen? Praat je met de gasten over
essentiële levensvragen? Er was aandacht
voor de gevoelens van eigen machteloosheid. Hoe reageer je op problemen met

familie van een gast? Wat betekent “er zijn”
voor iemand? Het wordt gemakkelijk
gezegd, maar wat is het?
In het 2e deel werd communicatie en
samenwerking besproken: alle gedrag is
communicatie, 30 % daarvan is verbaal, de
rest is non-verbaal. De waarheid bestaat
niet. Er was genoeg aanleiding voor een
interessante discussie.
Vervolg op pagina 2 >
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> Vervolg van pagina 1: Introductiecursus
C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
Ik en het hospice…..
Ik ben Audrey en ben sinds het voorjaar van 2019
kookvrijwilliger in het hospice. Gedurende mijn HBO
Bachelor opleiding kwam ik tijd te kort. Toen bedacht
ik, dat als ik éénmaal klaar was met deze opleiding ik
weer zeeën van tijd zou hebben voor hobby’s, sport,
het sociale leven, reizen, maar ook voor vrijwilligerswerk. Omdat ik ruim 20 jaar als (kinder)verpleegkundige en daarna 5 jaar als instructeur verpleegtechnische vaardigheden heb gewerkt,
was de keus voor zorgvrijwilliger
in het hospice snel gemaakt.
Vol goede moed begon ik in juli
2018 als zorgvrijwilliger, maar na
verloop van tijd werd het drukker
op mijn werk en moest ik mij
steeds meer haasten om op tijd
voor de avonddienst aanwezig te
zijn. Het bleek voor mij niet goed
meer te combineren, waardoor ik
minder voldoening uit het vrijwilligerswerk haalde dan ik had
gehoopt. Toch wilde ik mij inzetten voor het hospice en heb op
het juiste moment gevraagd of er nog plek was in het
kookteam. Ik ben geen keukenprinses of sterrenkok,
maar koken vind ik wel leuk. Ik had geluk, extra koks
waren gewenst. Zo gezegd, zo geregeld en nu kook
ik met veel plezier.
Thuis bereid ik al het snijwerk voor, daarna laad ik
mijn fietstassen vol met koeltas en spullen van
mijzelf die ik wil gebruiken en kom bepakt en bezakt
aan in het hospice. Het voorwerk thuis is handig in
verband met bereidingstijd of werkruimte die ik heb.
Meestal is het aanrecht spic en span, maar soms
moet ik lachen als ik binnenkom, dan lijkt het aanrecht ontploft doordat jus d’orange of een tosti is
gemaakt en er geen ruimte voor mij is. Het is gezellig
om te koken en de reacties van gasten, bezoekers
maar ook vrijwilligers of verpleegkundigen vind ik
super. ‘Ben jij er weer, dan eet ik mee’, ‘mag ik het
recept’ of als gasten die op hun kamer eten met veel
moeite hun kamer afkomen of even bellen om te
zeggen dat het heeft gesmaakt, of naar het aanrecht
komen voor nog een portie (Ik maak regelmatig de
borden op, dat vind ik er leuk uitzien). Dit alles maakt
het zo bijzonder. En als je als vrijwilliger te horen
krijgt: ‘vorige keer had u ook al zo lekker gekookt’, of
‘heerlijk/lekker’, dan weet je hoe waardevol het is en
ga ik met een glimlach weer naar huis.
Audrey Voerman

We deden oefeningen in praten, vragen stellen en luisteren. Wat
zijn de valkuilen? Neem je het gesprek over? Vul je aan? Bereid je in
gedachten al een eigen vraag voor en luister je dus niet zo goed?
We hadden het over grenzen aangeven en feedback geven, het
verschil tussen kritiek en feedback. Wat wil je bereiken met het
geven van feedback?
Het laatste deel van de dag ging over verlies, dood en rouw, met
een theoretisch deel en daarna in groepjes van twee uiteen. We
vertelden elkaar vol vertrouwen heel persoonlijke verhalen en dat
voelde goed.
Het was een mooie dag. Als lid van de redactie heb ik een andere
positie dan een zorgvrijwilliger, maar ik vond het fijn om mee te
kunnen en mogen doen met deze cursusdag. Ik hoorde dat ook de
2e dag een bijzondere dag is geweest.
Phia Bruggink
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Afscheid nemen van
verpleegkundigen
In de vorige nieuwsbrief stelden we onze nieuwe
verpleegkundige collega’s voor. Nu nemen wij
afscheid van een aantal collega verpleegkundigen.
Wilma Pieters: de meeste kennen haar als “de nachtzuster”.
Wilma heeft 6 jaar als flexwerker bij ons gewerkt. Wilma werkt
nu als ZZP-er in de terminale nachtzorg bij mensen thuis.
Daarnaast heeft zij ook haar eigen praktijk “Seleniet” als
natuurgeneeskunde therapeut en acupuncturist. We zullen
Wilma nog wel tegenkomen in het hospice, zij blijft betrokken in
de werkgroep “ruimte voor zingeving” en blijft actief in de groep
schoonmaken appartementen. Wilma bedankt iedereen, ze
heeft vele bijzondere momenten mogen meemaken en genoten
van de gesprekken in de nacht met de zorgvrijwilligers.

Even voorstellen
Op 1 juli gaat onze nieuwe verpleegkundige Lies van
der Mispel aan de slag in het hospice.
Ze stelt zich graag aan u voor:
Ruim 35 jaar geleden begon ik als 19-jarig meisje aan de
opleiding verpleegkundige A in het Oudenrijn Ziekenhuis in
Utrecht en v erhuisde ik naar de personeelsflat, zoals gebruikelijk was als leerling. Het was een mooie tijd en opleiding waar ik
nog steeds met plezier op terugkijk.
Sinds 23 jaar woon ik in Houten, een fijne plek om de kinderen,
een zoon en twee dochters - inmiddels volwassen - op te laten
groeien. Werken deed ik lange tijd in verschillende functies in
het verpleeghuis en verzorgingshuis in Houten en de laatste
5 jaar in een Z orghotel voor geriatrische revalidatie in Utrecht.
Per 1 juli start ik als verpleegkundige bij Hospice Kromme
Rijnstreek, waar ik verwacht met aandacht te kunnen zorgen
voor de gasten in hun laatste levensfase. Het lijkt me bijzonder
om samen te kunnen werken met de vele vrijwilligers en een fijn
team van c ollega’s.
In mijn vrije tijd reis ik graag met de trein naar steden in alle
uithoeken van het land. De kust is ook favoriet, ik kan erg genieten van de zee. De tuin, een wandeling en gezellige dingen doen
met de kinderen of vriendinnen, ik hou ervan.

Millie Seip: Millie heeft in februari haar pols lelijk gebroken.
De prognose op een volledig herstel van de pols lijkt niet te
verwachten. Millie heeft bij haar oude werkplek, de polikliniek
van het Antonius Ziekenhuis, een baan gekregen die fysiek beter
te doen is. Een heel onverwacht en plotseling afscheid van het
Hospice. Millie heeft met veel plezier en voldoening in het
hospice gewerkt. Het betrokken zijn bij het laatste stukje van
het leven heeft zij ervaren als heel bijzonder. De sfeer, de liefdevolle zorg, de inzet van alle vrijwilligers zal zij zeker missen.
Marjolein Mulder: Marjolein heeft bij ons heel wat jaren als
flexwerker nachtdiensten gedraaid. Marjolein werkt met een
vast contract bij Zorgspectrum. Marjolein bedankt alle vrijwilligers voor de mooie momenten die ze met hen heeft mogen
beleven, dat zij dit werk nog lang met veel liefde mogen doen,
want namens Marjolein: “het zijn Toppers”.
Arien Muijsert: Arien werkt als verpleegkundige in het UMC. Wij
hadden de prettige afspraak dat zij een dienst wilde doen bij
ons, als wij, het verpleegkundig team, een activiteit, scholing of
teamuitje hadden.
Wij danken een ieder van hen voor hun inzet, betrokkenheid en
liefdevolle zorg voor onze gasten en naasten!
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Een dierbare van je als gast in het hospice
‘Elk klein gebaar van ons kan zoveel betekenen voor de gast en de familie’

Wat betekent het voor de vrijwilligers van het hospice, als er een dierbaar familielid in het hospice wordt opgenomen? En hoe kijkt de familie er tegenaan? We vroegen de reacties van twee vrijwilligers en twee verpleegkundigen:
Ildith Hollander, Herman Gademan, Mariette Sogtoen en Yvonne Jongeling.
Ildith: “Mijn vader werd heel snel heel
ernstig ziek. De arts had het niet over een
hospice, maar mij werd het al heel snel
duidelijk dat het thuis zo niet houdbaar was.
Toen ik mijn vader vertelde dat we erover
dachten met hem naar het hospice te gaan,
zei hij: ‘Jouw hospice toch? Ja, dat is goed.’
Ik heb zelf gebeld en alles werd in het werk
gesteld om mijn vader snel op te nemen.
Uiteindelijk heeft hij slechts 24 uur in ons
hospice gelegen, maar het zijn dierbare
herinneringen.
Voor mij voelde het hospice als thuis, maar
hoe zou de familie dat ervaren? Iedereen
werd gelijk warm ontvangen, er was dat o
zo belangrijke kopje koffie en thee met een
koekje en altijd het luisterend oor. Wij
konden er voor de volle 100% zijn voor mijn
vader.
Sinds ik beide kanten heb meegemaakt,
weet ik dat elk klein gebaar van ons zoveel
kan betekenen voor de gast en de familie.”

opgenomen. Hij verbleef in het Houtens Erf,
maar door mijn werk als verpleegkundige in
het hospice wist ik dat er een betere plek
voor hem was. Ik heb deze mogelijkheid met
hem en mijn zus overlegd en gevraagd of hij
wel door mij verzorgd wilde worden. Op die
vraag was zijn antwoord: ‘Daar heb ik geen
probleem mee’. Voor mij was het toen
duidelijk dat ik kon gaan informeren of er
een plek voor Han was.
Johanna en Katja vroegen of ik het wel aan
zou kunnen, waarop ik gezegd heb, dat ik
het erg zou waarderen als zij en ook mijn
collega’s mij goed in de gaten zouden houden. Ik zou ook aangeven als het voor mij te
veel zou worden. Op die basis is Han
gekomen.
Han heeft twee maanden in het hospice
gelegen. Al die tijd heb ik gewoon mijn werk

kunnen doen. Wel kwam op een paar vlakken soms het reguleren van de afstand/
nabijheid onder druk te staan. Maar doordat
ik er thuis en ook met collega’s goed over
kon praten, kon ik de balans er aardig goed
in houden.”
Yvonne: “Mijn vader was in het ziekenhuis
opgenomen met hart- en nierfalen. Ik had
meteen al het gevoel dat dit het laatste
stukje van zijn leven zou worden. Dan ga je
met je kennersblik verder kijken. Ik wilde de
beste plek voor mijn vader als het ziekenhuis niets meer voor hem kon doen. Nog
diezelfde middag is er een ambulance
besteld en kon ik zelf alle administratie
rondom zijn opname in het hospice regelen.
Het was fijn om daar ook mee bezig te zijn.
Zoals gebruikelijk bij een nieuwe opname

Herman: “De opname was triest. Mijn nicht
was nog geen 53 jaar. Voor mij was het
geen beletsel om haar te verzorgen, maar
voor haar zus en mijn schoonzus wel. Zij
wilden mij graag als oom en zwager blijven
zien en niet als een van de vrijwilligers in
het hospice. Mijn nicht was zelf niet in staat
om aan te geven of zij het op prijs zou
s tellen dat ik haar zou verzorgen.
De periode van opname was zeer kort. Het
kwam zo uit dat ik geen dienst had. Wel heb
ik overleg gehad met de coördinator om
eventueel mijn dienst te ruilen zodat confrontatie niet zou plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de relatie die men heeft. Voor mij
was het goed om afstand te houden, gezien
het verzoek van mijn familie.
Het was na het overlijden mooi om over de
periode in het hospice te praten met haar
kinderen en naaste familieleden.”
Mariette: “Het is alweer een aantal jaren
geleden dat mijn zwager in het hospice is

Ildith Hollander met haar vader
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stuurden we een mail naar alle vrijwilligers.
Daarin heb ik de situatie uitgelegd. Gezegd
dat ze goed op het bord moesten kijken of ik
als verpleegkundige ingedeeld stond. Was
dit niet zo en zagen ze mij in huis, dan was ik
de dochter van meneer in appartement 1.
Dit is door de vrijwilligers goed opgepakt.
Het was de bedoeling dat ik mijn diensten
gewoon zou blijven doen. Toen al snel duidelijk werd dat mijn vader niet lang meer
zou leven, hebben mijn collega’s mijn diensten overgenomen. Fijn. Zonder dat ik het
vroeg hebben ze geregeld dat ik vrij was.”
Niet onderschatten
Zowel Ildith, als Yvonne en Mariette zeggen
dat ze “het zo weer zouden doen als het
nodig zou zijn.” Yvonne voegt hier nog aan
toe: “Maar onderschat de situatie niet. Na
het overlijden had ik een week vakantie en
ging toen weer aan het werk. Later merkte
ik dat het me toch meer deed dan ik
verwachtte. Dit kwam ook omdat mijn
familie een hospice voor het eerst had
meegemaakt. Er werd thuis anders over
mijn werkplek gepraat en dat ervaarde ik
wel eens als zwaar. Achteraf had ik meer
tijd nodig om er weer helemaal in te
komen.”

De stoel
Opeens stond daar, boven aan de trap, een lege
stoel. Wat een rare en onhandige plek dachten
velen. De stoel werd daarom door sommigen
opgepakt en terug naar de k antoor ruimte
gebracht. Maar steeds stond hij er weer....
Na vele keren heen en weer te zijn verplaatst werd het
langzaam bij iedereen duidelijk. Eén van onze gasten
oefende een aantal keer per dag met het traplopen en
moest dan boven aangekomen even een rustpunt hebben. Vandaar dat er voor haar een stoel was neergezet.
Na verloop van tijd bleef deze dus keurig boven aan de
trap staan, de stoel had bekendheid gekregen.
Maar toen, de stoel bleef maar leeg.....
Dat heeft een mooie reden, de gast is wonderbaarlijk
goed opgeknapt en heeft haar conditie zodanig verbeterd met het rondjes lopen rond de bloemenpracht voor
het hospice, én het traplopen, dat zij terug naar haar
eigen huis is gegaan.
De stoel is door de vele handen die hem gedragen
hebben tot een bijzondere stoel verheven.
Ria van der Ven, verpleegkundige

Han, de zwager van Marriette, toen hij nog volop in het leven stond.
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Fietstocht 2019

De voorbereidingen waren zeer
spannend, ging het regenen ja of
nee. De tocht werd woensdag uitgezet met de ontmoetingscommissie
met de auto want ook toen was het
weer erg slecht.
Wij kregen al berichten van sommige
personen…. “als het gaat regen dan ga ik
niet fietsen”. Maar gelukkig waren de
weergoden met ons en is het de hele dag
prachtig weer geweest.
Omdat wij met wel 18 personen waren
hebben we vier groepjes gevormd.
Dit jaar hadden wij er een speurtocht van
gemaakt wat achteraf een hele strijd was
geworden want er was een prijs te winnen.
De tocht hadden wij uitgezet richting
Schalkwijk en het mooiste was dat onder de
Schalkwijksters zelf gebieden waren die zij
niet kenden.
Wij eindigden net als andere jaren traditioneel bij Marjan van Well die het allemaal
weer perfect voor elkaar had. Hapjes en
een lekkere borrel. Toen de prijsuitreiking
was steeg de spanning en brak de discussie
los. Maar gelukkig hield de commissie voet
bij stuk en was er toch een winnaar. Het
was super gezellig en met zijn allen kijken
we terug op een zeer geslaagde activiteit.

HET BANKJE
In het voor- en najaar even genieten van de zon.....deze mooie bank en
tafel zijn geschonken door de familie van Hans van Rooijen. Hans heeft
vorig jaar in het hospice gelegen. Hij en zijn familie genoten zelf enorm
van tuinieren, wat een mooie gedachte dat anderen nu kunnen genieten
vanaf deze bank met een kleurig en bloemrijk uitzicht.
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TUIN EN HET TUINTEAM

Meer kleur en bloemen in de tuin van het hospice
Elke donderdag rond 9 uur starten onze tuinvrijwilligers in de tuin van het hospice. Theo, Marianne, Bea, Henk, Fons
Cremers en Fons Kuijt zorgen dat de tuin goed wordt onderhouden en er mooi en goed bij ligt. Op zichzelf al een hele
klus.
Dit jaar is een professionele regeninstallatie door het team aangelegd. De aanleg heeft plaatsgevonden in eigen beheer. Hierdoor
hoeft men niet meer met de tuinslang te slepen maar door enkele
knoppen om te zetten kan de tuin beregend worden.
Afgelopen jaar stond het perceel voor het hospice vol in bloei met
diverse veldbloemen; een zeer kleurrijk gezicht. Dit was mede de

aanleiding voor het tuinteam om ook in de tuin van het hospice een
gedeelte in te zaaien met veldbloemen. Diverse b loemen met verschillende kleuren zullen de tuin nog meer gaan opvrolijken. Het
tuinteam hoopt dat onze gasten zullen gaan genieten van de bloemenpracht. Tevens hoopt het team dat de bloemen geplukt gaan
worden door de gasten en/of vrijwilligers en daarmee de vazen in
het hospice gevuld gaan worden.

Oproep kookvrijwilligers
Koken in het hospice is niet alleen gezellig
om te doen maar vooral ook heel erg leuk.
Als kok breng je lekkere geuren en smaken
mee die bijna altijd glimlachende gezichten
veroorzaken.
Vind je koken leuk en wil je ook zo’n
glimlach-tovenaar zijn, meld je dan vooral
aan als kookvrijwilliger.
Of je een vaste avond per week wil koken of
wil invallen wanneer het nodig is, je bent
van harte welkom. Zeker gedurende de
vakantiemaanden komen we handen tekort.

Hoe werkt het:
Tussen 12.00 en 14.00 uur bel je naar het
hospice welke menu’s zijn gekozen en
hoeveel.
De verse ingrediënten koop je zelf in,
natuurlijk declarabel. Voorbereidingen mag
thuis maar mag zeker ook in het hospice.
Om 17.00 uur ben je in het hospice en rond
18.00 uur wordt meestal gegeten. Na het
dessert en tussendoor wat opruimen is het
rond 19.00 uur alweer gedaan met je kookdienst.

Aanmelden kan bij Johanna Castrop: 030-2567 990 of j.castrop@hospice-krommerijn.nl
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Afscheid Katja
Geen eenvoudige beslissing om een droombaan op deze prachtige plek vaarwel te
zeggen en een nieuw avontuur aan te gaan.
Echter, zoals een dierbare oom tegen me
zei….. als een perzik rijp is en alle seizoenen er over heen zijn gegaan, dan valt ie
toch echt van de boom om in de grond te
kunnen ontkiemen tot iets nieuws. Met
deze beeldspraak in gedachten kijk ik, met
alle mooie herinneringen in mijn rugzak als
coördinator hospice, uit naar de nieuwe
uitdagingen die voor me liggen.

Mijn gedrevenheid en bezieling om direct
en indirect, met alles wat ik aan liefde,
kracht én beperking in huis heb bij te
kunnen dragen aan een waardig stervensproces is daar nog onveranderd een

kompas in voor me. Dat iemand een stukje
hemel op aarde mag en kan ervaren voor hij
of zij werkelijk naar de hemel gaat om het zo
maar te zeggen. Zeker als dat tijdens
iemands leven niet vanzelfsprekend is
geweest. Daar heb ik de afgelopen zes jaar
ongelooflijk veel mooie dingen in meegemaakt en ervaren. Met gasten, naasten en
in de samenwerking met vrijwilligers,
verpleegkundigen, artsen en veel andere
betrokkenen. Om dat ieder vanuit eigen
kracht en kwaliteit te doen – het goud dat
eenieder daar in deelt – is voor mij een

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567990
info@hospice-krommerijn.nl

groot cadeau geweest. Gek genoeg heb ik
in deze transitie-periode vaak moeten
denken aan de parallellen met datzelfde
stervensproces. Het moeten loslaten van
een vorm. En met “partir c’est mourir un
peu”, memoreerde ik dat mooie gedicht bij
alle collega’s.
Het afgelopen jaar ben ik via VPTZ opgeleid
om vrijwilligers in hospices en voor thuis te
scholen in de diverse modules die zij via de
academie aanbiedt. Dit najaar ga ik daar als
freelancer mee aan de slag. Daarnaast start
ik als regio-coördinator VPTZ, in de Gooi- en
Vechtstreek. Achter de Nederlandse voordeur en in verpleeghuizen of instellingen is
er nog veel ruimte voor mooie mensen voor

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
030 - 636 94 99
k.groenewold@hospice-krommerijn.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Phia Bruggink, Johanna Castrop, Dilia van Dijk,
Herman Gademan, Jan Laval, Audrey Voerman,
Lies van der Mispel, Ria van der Ven, Katja
Versluis, Corina van Eijk en Lien Nikken
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

de extra (vrijwillige!) ondersteuning in de
laatste levensfase. Ik vind het dan ook een
supermooi om daar in mijn thuis-regio,
samen met een bestuur en 3 coördinatoren
én de vrijwilligers meer bekendheid en vorm
aan te mogen gaan geven.
Ik dank eenieder voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Alle goeds voor
het mooie werk in het hospice gewenst!
Katja Versluis

Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op de
website www.hospice-krommerijn.nl

