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Interview met Petra Blommendaal,
arts in ons hospice
Petra Blommendaal gaat na een periode van meer dan 10 jaar het hospice
verlaten. Een mooi moment voor een interview.
We zitten met een kopje koffie heerlijk in
haar tuin, met uitzicht op een prachtig
bloeiende hortensia. Een goed begin.
Petra woont met haar man Alfred in een
leuk huis met een mooie tuin in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Petra en
Alfred hebben twee dochters.
Petra is vanaf de oprichting van ons hospice
als arts betrokken geweest. Hoe Petra bij
het hospice terecht kwam staat uitgebreid
beschreven in het jubileumboek van vorig
jaar.

In maart 2011 werd het hospice geopend.
Iedereen was in deze opbouwfase zeer
betrokken. Alles moest worden geregeld en
bedacht. Het was een bijzondere tijd.
Petra: “Ik ben begonnen samen met
Marieke Hoogenboom. Marieke was ver
pleeghuisarts, ik was huisarts. De hospice
organisatie heeft van beide wat: een beetje
instelling en een beetje huiselijke sfeer. We
leerden van elkaar en vulden elkaar aan”.
Na verloop van tijd is Marieke vertrokken
en is Erica van Maanen er als hospicearts
bijgekomen.
Petra: “Ik ben altijd met veel plezier naar
het hospice toegegaan. Dat had te maken
met de prachtige sfeervolle plek, de
fijne samenwerking met het verpleeg
kundig team maar ook de altijd liefde
volle ontvangst door de vrijwilligers.
Wat een fijne groep mensen is dat
toch. Er staat altijd een kop koffie of
een kopje soep voor je klaar. En als
je iets lastigs hebt meegemaakt ook
een luisterend oor. En dat geldt
natuurlijk ook voor de coördinatoren.
Met Johanna, Katja en Anja heb ik
het meest intensief samengewerkt.
Dat was altijd stimulerend en
leerzaam.

U leest het eenenveertigste nummer (van
de twaalfde jaargang) van de Nieuwsbrief
Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee
houden wij u op de hoogte van het reilen
en zeilen van het hospice voor de bewo
ners van de regio Kromme Rijnstreek.

Vervolg op pagina 2 >
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> Vervolg van pagina 1: ‘Interview met Petra Blommendaal, arts in ons hospice’

In de palliatieve zorg kan veel vooruit wor
den gepland. De verpleegkundigen zijn goed
op de hoogte en weten wat ze moeten en
mogen doen. “Ze hebben voor elk probleem
een oplossing. Ik vind het altijd bijzonder
dat alles altijd kan, nooit is iets te veel. Zo
kon bijvoorbeeld de dementerende partner
van een gast niet alleen achterblijven thuis.
De partner werd toen ook opgenomen en
sliep op het extra bed in de kamer van de
gast. Ze regelen het, geweldig.”
Bijzondere herinneringen zijn er genoeg:
“Het hospice werd eens gebeld door een
huisarts. Hij meldde dat hij bij een heel zieke
vrouw geroepen was, die met niemand
contact wilde hebben. De verpleegkundigen
konden mij niet bereiken maar namen haar
toch op in het hospice. Ze dachten dat ik dat
wel goed zou vinden en dat was ook zo. Ik
mocht wel met deze mevrouw praten, ik had
goed contact, maar aanraken mocht ik haar
niet. Na enkele weken is mevrouw in het
hospice overleden, zonder dat duidelijk is
geworden waaraan.”
Gasten kunnen naar het hospice komen
als hun levensverwachting in principe
maximaal drie maanden is. De afweging
voor opname gebeurt zorgvuldig maar soms
blijkt een gast toch te vroeg te zijn opgeno
men. Soms knapt iemand in het hospice ook
eerst weer behoorlijk op. Petra: “Wanneer
mensen de drie maanden dreigen te gaan
overschrijden, vinden daarover gesprekken
plaats. Dat is vaak lastig, maar er moet een
oplossing gezocht worden. De vier bedden
die het hospice heeft, zijn nu eenmaal
bestemd voor terminaal zieke mensen.

De gast moet dan worden uitgeplaatst,
meestal is dat naar een verpleeghuis, soms
ook nog naar huis en heel af en toe terug
naar het ziekenhuis. Een moeilijk besluit
voor de gast en voor de familie. Onlangs
was een gast zelfs zo goed opgeknapt dat
met de internist werd overlegd of er
opnieuw een behandeling kon worden
gestart.“
Petra probeerde in principe altijd bereik
baar te zijn voor het hospice, ook buiten
kantoortijden: “Ik heb het altijd bereikbaar
zijn niet als last ervaren. Als ik door een
verpleegkundige van het hospice gebeld
werd, dan was dat meestal voor advies en
overleg. Soms was het nodig dat ik kwam en
dat deed ik dan ook, ook al was dat midden
in de nacht”.
Petra heeft sinds kort geen huisartsen
registratie meer, ze is nu alleen nog basis
arts. En, zoals ze zegt “het hospice verdient
een huisarts”. Het was aanvankelijk het
plan om per 1 juni 2022 te stoppen als
hospicearts, maar het werd augustus 2022.
Langzamerhand gaan er nu wat taken van
de overvolle werkweek van Petra af.
Er blijft nog ongeveer een halve werkweek
over die ze vult met werk aan de universiteit
bij de huisartsenopleiding, als scen-arts en
als docent bij de opleiding voor scen-artsen
en zo nog wat taken.
Dat betekent dat er tijd is voor wat nieuws.
Petra: “Ik werk nu af en toe als vrijwilliger
bij Bartiméus. Ze hebben daar wat horeca,
plantjesverkoop, de bezoekers mogen er

bloemen plukken. Gewoon leuk. Ook ben ik
één dagdeel per week begonnen als tuin
vrijwilliger bij het Vertrouwde Dorp, het
nieuwe appartementencomplex voor
mensen met dementie van Johanna en Theo
Castrop in Houten. De tuin is nieuw en
wordt zo prachtig. Het is heerlijk om daar te
werken”.
Daarnaast kunnen weer wat sportieve
hobby’s opgepakt worden.
Zo liep Petra deze zomer in Nijmegen de
Vierdaagse. Het was warm, geslapen werd
er in een tentje, maar: “Het was een
heerlijke week”, aldus Petra.
Petra wandelt graag met haar man, met
vrienden en ook wel alleen. Ook is ze van
plan om weer te gaan hardlopen. In het
verleden liep ze marathons. Regelmatig
trainen met een vriendengroep is heel fijn
en geeft haar energie.
Petra: “Ik zwem twee keer per week in het
Henschotermeertje en ben van plan dat ook
vol te houden als het kouder wordt.”
Straks komt er nog een bijzondere en heel
fijne activiteit bij: Petra wordt oma.
“Ik ga een dag per week oppassen. Ik heb
heel goede herinneringen aan mijn ouders,
die heel veel hebben opgepast op onze
kinderen. Het geeft een bijzondere band en
is fijn voor grootouders, ouders en klein
kinderen. Ik verheug me erop”.
Petra’s vrije tijd wordt dus wel weer inge
vuld. Ze zal het hospice zeker missen, maar
het is ook goed om weer nieuwe stappen te
zetten.
Phia Bruggink

A F S CH E I D SH U I S DE B O O G

begin van de bouw

Links van ons hospice verrijst een nieuw
multifunctioneel gebouw. BloX21 is een
complex voor zorg, sport en welzijn.
Er komt onder andere een fysiotherapie
praktijk en onze meest directe buur wordt
het Afscheidshuis De Boog, onafhankelijk
en niet gebonden aan een uitvaartonder
neming of -organisatie.
De eigenaar ervan spreekt uit: “Wij hopen
in de toekomst op een goede samenwer
king, in welke vorm dan ook!”
Men verwacht dat het gebouw begin 2023
in gebruik wordt genomen.

bouw in een gevorderd stadium
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Saskia Kok, tijdelijke coördinator
Mijn naam is Saskia Kok en sinds mei 2022 ben ik als (inval)coördinator aan Hospice Kromme Rijnstreek verbonden,
in eerste instantie om het zwangerschapsverlof van Anne Fleur Sloots (t/m half oktober 2022) op te vangen.
Het palliatieve zorglandschap ligt mij nauw
aan het hart. Jaren geleden verbond ik mij
aan het Landelijk Expertisecentrum
S terven. Haar missie is het bijdragen aan
kwaliteit van leven voor iedere stervende
door inzicht te geven in het proces van
sterven en door het bevorderen van kennis
en wijsheid over sterven. Verrijkend vind
ik dat! Net zoals het aanwezig zijn in het
hospice. Telkens weer word ik geraakt door
de openheid, de verbinding en de kracht van
(veel) mensen én van hun naasten die in de
terminale fase van het leven zijn.
Zestien jaar geleden stapte ik de eerste
keer een hospice binnen; mijn tante over
leed er destijds op 42-jarige leeftijd aan een
agressieve vorm van borstkanker. Een
indrukwekkende ervaring. Zij wenste dat
‘wij haar niet zullen vergeten’. Twee jaar
later verloor ik mijn vader aan asbest
kanker. Dankbaar ben ik dat hij me toen
toeliet in zijn ziekte- en stervensproces,
zodat ik wezenlijke lessen heb mogen leren.
Lessen die me altijd bij zijn gebleven: in mijn

Even voorstellen… Karin van der Ven
Mijn naam is Karin van der Ven, ik
ben 45 jaar en ik woon in IJsselstein.
Ik ben getrouwd met Jeroen en
samen hebben wij een dochter van
17 en een zoon van 15.
In mijn vrije tijd wandel ik graag en vind ik
het heerlijk om lekker te kletsen met
vriendinnen onder het genot van een kopje
koffie. In zomervakanties zijn wij als gezin
te vinden in de bergen van Oostenrijk waar
we genieten van de mooie natuur.
Nadat ik jaren geleden de opleiding voor
verzorgende had gedaan, wilde ik graag
doorleren voor verpleegkundige.
Ik ging als verpleegkundige aan de slag op
de algemene interne afdeling van het

ziekenhuis Hilversum (zoals dat toe nog
heette). In de loop der tijd kwam daar
steeds meer uitbereiding.
Na een aantal jaren - en inmiddels een
fusie verder - werd er een acute opnameafdeling geopend, waar ik met veel plezier
heb gewerkt.
Nu, na meer dan 20 jaar, is het voor mij tijd
om op een andere werkplek een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Vanaf 1 september
zal ik het verpleegkundig team van Hospice
Kromme Rijnstreek gaan versterken. Ik
hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het
welzijn van de gasten en hun geliefden/
naasten in deze laatste fase van hun leven.
Ik heb er heel veel zin in en kijk ernaar uit
om het team en alle vrijwilligers te leren
kennen.

werk in het hospice, maar ook privé, onder
andere toen twee zussen van mijn vader te
maken kregen met kanker. Voor stichting
Olijf schreef ik in die tijd stukjes tekst bij een
kunstwerk, gemaakt door vrouwen met
gynaecologische kanker. Ook daar heb ik
veel openheid en kracht ervaren. Door kunst
te maken verdwenen storende gedachten
(en het ziekzijn!) meer naar de achtergrond.
Nog even een persoonlijk stukje: met mijn
vier kinderen en hond woon ik in Capelle aan
den IJssel. Ik vind het gedachtengoed van
de antroposofie mooi, het heeft geleid tot
Rudolfsteineronderwijs voor de kinderen en
een persoonlijke interesse in complemen
taire zorg. Ik doe verder graag yin-yoga,
daarbij blijf je drie tot vijf minuten in een
houding en kom je jezelf nogal eens tegen:
loslaten, verstilling en accepteren van wat
er op dat moment is, ik hou ervan!
Ik ben oprecht blij met de verbinding aan
Hospice Kromme Rijnstreek, een pracht
plek!
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BBQ 2022
Vrijdag 1 juli vond de jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers en m
 edewerkers
van ons hospice plaats.
Na drie jaar kon het eindelijk weer en we kijken terug
op een h eerlijke middag/avond!
In de prachtige tuin van onze vrijwilliger Marjan en haar
man Hans kwamen we samen om gezellig met elkaar te
eten, maar vooral ook om elkaar weer eens te ontmoe
ten. De muzikale omlijsting en het zomerse zonnetje
maakten het tot een onvergetelijk samenzijn waar we
nog lang van na kunnen genieten.
Met dank aan het bestuur voor deze fantastische blijk
van waardering voor onze vrijwilligers en professioneel
team. En ook een woord van dank aan de verpleeg
kundige en vrijwilligers die gisteren in het hospice
aanwezig waren, want de zorg voor onze gasten staat
altijd op de eerste plaats natuurlijk.
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ZATERDAG

De zaterdag van Frank Vervoorn
DE ZATERDAG VAN FRANK VERVOORN

Studenten
bezoeken ons
hospice
Tussen 31 mei en 9 juni bezochten
enkele groepjes studenten het
Hospice Kromme Rijnstreek. Het
betrof 2e jaars bachelor studenten
geneeskunde aan de Universiteit
Utrecht die een keuzevak volgden
over pijn en palliatieve zorg. Voor
deze studenten, die nog nauwe
lijks ervaring hadden, was het een
bijzondere belevenis. De meesten
hadden wel eens van een hospice
gehoord maar konden zich geen
voorstelling maken van hoe het is
georganiseerd. De studenten
werden gastvrij ontvangen door
vrijwilligers, verpleegkundigen,
coördinatoren en Marcel Ebbing,
huisarts in Houten en voorzitter
van het dagelijks bestuur.
Dit is het verhaal van één van de
s tudenten:
Het was voor mij als student een hele
nieuwe ervaring. Ik wist wel wat een
hospice was, maar ik was er nog nooit
geweest. Wat er in mij opkwam bij een
hospice was: afscheid, overlijden en de
laatste dagen. Toen wij binnen kwamen
in een ruime, mooie, woonkamerachtige
ruimte was ik zelf een beetje verbaasd.
Er hing een toch wel verrassend prettige
sfeer. Nadat ik gepraat had met de ver
pleegkundige, coördinator, vrijwilligers
en huisarts was het mij duidelijk dat de
wens van de gast hier heel serieus geno
men wordt. Ik vond het mooi dat iemand
hier echt als gast wordt gezien en niet
als patiënt. Alles overziend was het een
zeer leerzame en indrukwekkende
ervaring.
Groeten,
Pepijn de Visser

Stoofpeertjes in
het hospice

TEKST HELGA VAN KOOTEN BEELD JUDITH ARENDSEN-FOKKER
Een keer in de twee weken staat Frank Vervoorn (47) in de keuken van Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Vaak op woensdagen, maar soms ook op zaterdagen, inmiddels alweer een
jaar of zes. ‘Ik kwam vroeger veel in een verpleeghuis, en daar zag ik hoe betekenisvol een extraatje in die laatste fase kan zijn. Het hospice is een mooie en rustige plek om het leven los te
laten, ik vind het bijzonder dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Het is een neutrale instelling, maar voor mij is het wel een manier om mijn geloof handen en voeten te geven.’
Hij vindt het prettig om na het koken zelf ook mee te eten – ‘Dan heb je meer contact met de
gasten.’ Maar van aanschuiven komt het niet meer sinds de coronapandemie. ‘We hebben te
maken met kwetsbare mensen, dus we zijn nog steeds voorzichtig.’
Een herinnering van voor de coronacrisis: volwassen kinderen die afscheid namen van hun
moeder. ‘Ik was stoofpeertjes aan het invriezen die ik had gekregen van een boer uit de omgeving, en zij brachten ter sprake dat hun moeder die ook altijd maakte. Ik heb ze toen allemaal
een bordje gegeven. Op zo’n manier kan ik dan bijdragen aan een mooi familiemoment.’
▶ Lees in de bijlage ZONDAG wat de coronatijd het gezin van Frank Vervoorn heeft gebracht.

Een keer in de twee weken staat Frank Vervoorn (47) in de keuken van
Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Vaak op woensdagen, maar
soms ook op zaterdagen, inmiddels alweer een jaar of zes. ‘Ik kwam
vroeger veel in een verpleeghuis, en daar zag ik hoe betekenisvol een
ex-traatje in die laatste fase kan zijn. Het hospice is een mooie en
rustige plek om het leven los te laten, ik vind het bijzonder dat ik daar
een onderdeel van mag zijn. Het is een neutrale
instelling, maar voor
:
mij is het wel een manier om mijn geloof handen en voeten te geven.’
NEDERLANDS DAGBLAD

21.05.2022
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Hij vindt het prettig om na het koken zelf ook mee te eten. ‘Dan heb je meer contact
met de gasten.’ Maar van aanschuiven komt het niet meer sinds de coronapandemie.
‘We hebben te maken met kwetsbare mensen, dus we zijn nog steeds voorzichtig.’
Een herinnering van voor de coronacrisis: volwassen kinderen die afscheid namen
van hun moeder. ‘Ik was stoofpeertjes aan het invriezen die ik had gekregen van een
boer uit de omgeving, en zij brachten ter sprake dat hun moeder die ook altijd
maakte. Ik heb ze toen allemaal een bordje gegeven. Op zo’n manier kan ik dan
bijdragen aan een mooi familiemoment.’
Tekst Helga van Kooten
Beeld Judith Arendsen-Fokker
Nederlands Dagblad 21 mei 2022
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Noa (20) verzorgt mensen die op sterven liggen

“We lachen juist ook veel”

Werken in de overlijdensbranche is misschien niet de baan waar je als kind van droomde. We spreken met drie jon
geren die wél kozen voor dit bijzondere vak. In het laatste deel: het verhaal van hospice-vrijwilliger Noa Havekes (20).

Noa was twaalf jaar toen haar opa naar een
hospice ging. Het bleef bij haar hangen hoe
belangrijk en fijn het daar was voor de
gasten. Toen zij jaren later haar verpleeg
kundeopleiding afsloot bleef het onderwerp
haar bezighouden. Dus besloot Noa zich
aan te melden als vrijwilliger bij hospice
Kromme Rijnstreek in Houten.
Meer dan sterven
In het hospice verblijven mensen die
maximaal drie maanden te leven hebben.
Hier brengen zij, met begeleiding en verzor
ging van Noa en haar collega’s, hun laatste
levensfase door. Het maakt het werk van
Noa erg divers: van het wassen van gasten
tot het klaarzetten van koffie voor hun
01 JUN 2022, BRANDPUNT +,
NPO3.NL
Brandpunt+ bestaat uit een groep
jonge makers die journalistieke verha
len vertellen. Verhalen over mensen
die de wereld veranderen, verhalen die
je hopelijk vertellen wat jij eraan kunt
doen om te helpen dat die verandering
de goede kant op gaat, verhalen over
dingen die onszelf inspireren.

familieleden.
Je moet dat per persoon een beetje aan
voelen, vertelt Noa. “Sommige gasten zijn
wat meer op zichzelf, dan is het echt helpen
met praktische dingen zoals naar de wc
gaan. Maar er zijn ook mensen die meer
contact wel op prijs stellen. Dan pak je wat
te drinken en ga je ernaast zitten. Dan heb
je de mooiste gesprekken.”
‘Jij bent nog zo jong, met jou ga ik het niet
over de dood hebben’
“Ik merkte al snel tijdens die gesprekken
dat het niet alleen maar gaat over hoe het
einde eruitziet. Het gaat juist ook om hoe
mensen geleefd hebben, wat ze gelukkig
maakte vroeger. Je moet iemand niet gaan
zien als een stervende, maar als een mens
met een verhaal. Zo laat je die persoon ook
in zijn waarde.”
Het valt gasten soms ook op dat Noa wat
jonger is dan de meeste vrijwilligers. Noa:
“Ik had laatst een gesprek met een man
over zijn einde. Maar ineens stopte hij met
vertellen en zei hij: jij bent nog zo jong, met
jou ga ik het niet over de dood hebben. Toen
vroeg ik wel door over wat hem dan bezig
hield. Zo hadden we daar uiteindelijk toch
een mooi gesprek over.”

Een band opbouwen
Maakt dat het dan niet lastig? Dat je een
band met iemand opbouwt, wetende dat
diegene binnenkort overlijdt? Noa: “Daar
ben je al bewust van op het moment dat
iemand binnenkomt. Dus je bouwt een
andere band met ze op dan met bijvoor
beeld je eigen familie of vrienden. Je weet
dat iemand er een paar weken, soms zelf
maar een paar dagen is. Natuurlijk: de ene
gast raakt je meer dan de ander, omdat je
bepaalde overeenkomsten hebt. Maar ik
heb nog niet ervaren dat het me zo hard
raakt dat ik er last van heb. Ik kan het altijd
wel loslaten als ik thuis ben, ondanks dat
het je als mens altijd wel wat doet.”
“In een hospice gaat het ook niet per se om
het opbouwen van een band. Gasten kun
nen het heel fijn vinden als je een connectie
hebt: het geeft ze een gevoel van thuis-zijn
en dat ze hier veilig zijn. Maar er zijn ook
gasten die daar geen behoefte aan hebben.
Uiteindelijk werk je in een hospice voor de
laatste wensen van de gast.”
Waar leeftijdsgenoten kiezen voor werk in
de horeca of in een winkel, is het werk van
Noa toch net wat anders. Noa: “Het con
trast is soms wel groot als ik over baantjes
van vrienden hoor. De reactie die ik vaak
krijg is er een van bewondering. Ze vinden
het knap wat ik doe, maar vertellen er ook
bij dat ze het zelf niet zo gauw zouden doen.
Het werk moet je ook wel liggen denk ik.”
“Veel jongeren hebben het beeld dat het in
een hospice alleen maar pijn en verdriet is.
Dat ervaren wij anders, er wordt juist ook
bij ons gelachen en er zijn veel vrolijke
momenten. Als je ziet dat je gasten maar
ook familie en vrienden kan helpen in hun
behoeften dan geeft dat veel voldoening. Ik
zou het tof vinden als meer jongeren dit
werk zouden doen. Die zijn nu vaak gericht
op veel geld verdienen. Maar met het wer
ken in een hospice kan je echt wat voor
iemand betekenen, echt iets goeds doen.”
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...en verder deze zomer....

Hospice deelname aan de Vierdaagse

Tennisclinic met Grieks buffet bij TC Atlanta

Het mooie resultaat van het tuinvrijwilligerswerk

Vrijwilligers werven op de activiteitenmarkt
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ZET ALVAST IN UW AGENDA:

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567 990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31,
3992 SH Houten

Inloopmiddag

Hospice Kromme Rijnstreek

Zaterdag 8 oktober 2022
14.00-17.00 uur
Een kijkje achter de schermen
Zomaar een hospice binnenstappen, wanneer doe je dat? Wilt u zien, horen en
ervaren wat ons hospice te bieden heeft en wie de mensen zijn die van dit huis een
thuis maken? Dan bent u van harte welkom.

Handboog 8, 3994 AD Houten – (030) 256 79 90
www.hospicekrommerijnstreek.nl
www.facebook.com/hospicekrommerijnstreek

T: 030 - 6377 601
M: 06 - 55 36 48 95
E: vangriensven@planet.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.hospicekrommerijnstreek.nl
Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 
Anja van der Starre, Phia Bruggink, Dilia van
Dijk, Herman Gademan en Jan Laval.
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek
op de website, of scant u deze QR-Code.

Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden
op de website:
www.hospicekrommerijnstreek.nl

