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

Ans Geurts (49) en Johanna Castrop
(43) zijn de twee coördinatoren met
verpleegkundige achtergrond, die
door Stichting Zorgspectrum zijn
gedetacheerd in Hospice Kromme
Rijnstreek in Houten. Daarnaast
levert Zorgspectrum een ‘pool’ van
tien deskundige verpleegkundigen
die bij toerbeurt in het hospice
werken. Bij volledige bezetting is
continue verpleegkundige zorg
gegarandeerd.
In onderstaand gesprek spreken Ans
en Johanna over hun ervaring van
de eerste maanden in het hospice.

Waarom heeft u voor het hospice gekozen?
Hoe bent u er terecht gekomen?
Ans: In eerste instantie heb ik mij aangemeld als vrijwilliger, omdat ik iets heb met
het leven en de dood. Ik wilde ook graag bij
het laatste stukje van het leven betrokken
blijven. Dit zie ik als aanvulling op mijn werk
in de thuiszorg.
Johanna: Ik heb altijd wel iets gehad met
mensen die ernstig ziek zijn, vooral hoe een
ieder hier mee om gaat en ik heb ervaring
met terminale zorg. Ik wil me graag verder
ontwikkelen. Hier heb ik door mijn ervaring
iets te bieden en daarnaast kan ik nog veel
leren.
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> Ans en Johanna managen Hospice Kromme Rijnstreek en vertellen over hun eerste ervaringen

Wat is uw achtergrond? Hoe bent u
opgeleid?
Ans: verpleging, veel verpleeghuizen,
thuiszorg.
Johanna: HBO-V, patiënteninformatie,
10 jaar ziekenhuiservaring, thuiszorg,
opleiding aan het Nederlands instituut
stervensbegeleiding.
Wat zijn de leuke en minder leuke kanten
van het werken in een hospice?
Ans: het is een grote uitdaging want het is
nieuw. Verder werk je met veel vrijwilligers,
dat vraagt wel veel begeleiding, maar het
geeft ook het gevoel dat we het met z’n
allen doen.
De jonge leeftijd van de gasten is wel
confronterend.
Johanna: voor mij zit de uitdaging in de
samenwerking met gasten en familie, maar
ook met alle medewerkers in het hospice.
Respectvol omgaan met elkaar, omdat
iedereen anders is. Ieder neemt zichzelf
mee met zijn eigen bagage, normen, waarden. Met elkaar in gesprek te blijven in
goede sfeer is daarom van groot belang.
Ik word vooral geraakt door de persoonlijke
situatie van onze gasten.
Neemt u uw werk weleens mee naar huis?
Of hoe kan het dat u zo goed om kunt gaan
met zo’n heftig onderwerp?
Ans: als iemand overlijdt neem je het wel

mee, maar ik kan het ook loslaten.
Johanna: ik kan het ook loslaten. Maar het
is lastig, omdat je zo intensief werkt.
Hoe is het contact met de gasten?
Ans: goed, maar ik zou behalve het coördineren eigenlijk wel meer contact met de
gasten willen hebben. De andere verpleegkundigen doen de zorg, maar ik vind het leuk
als ze vragen om mee te helpen. ’s Morgens
ga ik wel even naar ze toe.
Johanna: Er komt veel kijken bij het opstarten van het hospice. Dat geeft soms wel de
nodige hectiek. Ik zou het prettig vinden om
meer contact te hebben met de gasten en
hun familie. Ik vind het belangrijk om te
weten of mensen tevreden zijn. Het is
prettiger als je zelf dat directe contact hebt.
Hoe is het contact met de vrijwilligers?
Ans: ik ben de aanspreekpersoon voor de
vrijwilligers. Het is zeer intensief, omdat er
veel vragen zijn. Maar daar zijn we ook voor,
want openheid is belangrijk en geeft een
positieve sfeer. Iedereen moet namelijk met
een goed gevoel naar huis gaan. Als er wat
is, moet dat worden gezegd. Daarvoor zijn
de inloopmomenten.
Ook om kenbaar te maken wat het met je
doet om in een hospice te werken. Wat
speelt er en hoe ga je om met je emoties.
Hoe creëer je betrokkenheid met afstand.
Misschien zijn daarvoor straks themabijeenkomsten nodig.

Welke ervaring in het hospice is u het
meest bijgebleven?
Ans: onze eerste gast. De eerste keer de
laatste zorg. Het is heel mooi, het is heel
definitief, maar je doet iets waardigs voor
iemand.
Johanna: Het is niet zozeer een ervaring
meer een gevoel. Het samen opstarten met
elkaar en de zorg voor onze gasten wordt
met zoveel liefde en warmte gedaan, dat
raakt mij.
Wat zijn de huidige ervaringen van de
gasten en familieleden?
Ans en Johanna: heel positief. Er heerst
hier een rustige, huiselijke sfeer waar ze
zichzelf mogen zijn. De meeste gasten en
familieleden zeggen dat ze het verblijf hier
als een warme deken voelen. Enerzijds is
het voor sommigen even wennen aan de
vele vrijwilligers, anderzijds wordt dat ook
wel als positief ervaren.
We passen de zorg zo goed mogelijk aan op
de gasten en familie. Er zijn families die veel
met elkaar doen en meer afstand houden.
Een ander vindt het daarentegen zalig als je
even binnenkomt voor een praatje.
De ervaring van de familie is dat er ook een
beetje voor hen wordt gezorgd. Thuis worden ze vaak teveel belast met allerlei zorgen
en hier kunnen ze er gewoon zijn. Dat komt
ook het stervensproces ten goede.

IN MEMORIAM
Hoe moeilijk kan het leven zijn. Helaas
hebben wij afscheid moeten nemen van
Froukje Poort. Froukje is 28 mei jl. op
39-jarige leeftijd plotseling overleden.
Froukje was vanaf de opening betrokken en
werkzaam als vrijwilliger bij het hospice. Ze
was lief, zorgzaam en geïnteresseerd in de
mensen om haar heen. Ze stelde zich
bescheiden op, maar stond er wel. Wij
weten dat het werken in het hospice veel
voor haar betekende en dat ze het met veel
liefde deed. In de stilteruimte was een
gedenkplek ingericht voor Froukje met
bloemen, een kaars en een gedichtje. Er
was de mogelijkheid om op een bloesemkaartje iets persoonlijks te schrijven. Deze

kaarten worden aangeboden aan de familie
van Froukje. Wij zijn Froukje dankbaar voor
alles wat zij heeft betekend in het hospice
en wensen de familie en vriend van Froukje
veel sterkte toe in het omgaan met en de
verwerking van dit grote verlies.
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De coördinatoren en de verpleegkundigen zijn in dienst van
Zorgspectrum. Het Zorgspectrum is als werkgever dan ook verantwoordelijk voor een goed werkgeverschap ten opzichte van het
team werkzaam in de Hospice. Daarnaast zijn de cliënten van de
Hospice officieel cliënten van Zorgspectrum. Dit betekent dat
Zorgspectrum formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
zorg in de Hospice en daarover verantwoording dient af te leggen
wanneer nodig.

Hospice waardevolle
betekenis voor mensen in
laatste levensfase
Jeroen Blaas (51), locatiemanager Zorgspectrum,
locatie woonzorgcentrum Het Haltna Huis te Houten aan
het woord over zijn ervaringen over de afgelopen vijf
maanden met Hospice Kromme Rijnstreek. Naast de
verantwoordelijkheid als locatiemanager van Het Haltna
Huis is hij ook verantwoordelijk voor de Zorg Thuis in
Nieuwegein en Houten.

Jeroen Blaas

“Het zal nu 1 ½ jaar geleden zijn dat ik voor
het eerst werd betrokken bij de tot standkoming van de Hospice Kromme Rijnstreek. Al
eerder waren de Raden van Bestuur van
Zorgspectrum en de Hospice Krommerijnstreek met elkaar in contact om een gezamenlijke toekomst te bespreken. In de fase
waarin concrete stappen dienden te worden ondernomen om ook werkelijk de Hospice ‘operationeel’ van de grond te krijgen,
kwam ik als manager in beeld.
De voorbereidingen waren spannend. Voor
Zorgspectrum en mijzelf ging het om een
onbekend product. De doelstelling en het
maatschappelijk nut van de Hospice spraken mij erg aan. De ontzettende betrokkenheid en het enthousiasme vanuit het
bestuur van de Hospice, maakte dat ik werd
aangestoken en mij al snel als medeverantwoordelijke zag om de Hospice tot een
succes te maken.
Elke aanloop naar iets nieuws gaat gepaard
met pieken en dalen. Onzekerheden over de
exploitatie van het Hospice en de werving
en selectie van medewerkers, gingen
gepaard met geluksmomenten.
De invulling van de functie van de coördina-

toren verliep voorspoedig. Er waren meer
kandidaten dan ik had verwacht. De sollicitatiegesprekken verliepen goed. Overeenstemming over het aanstellen van Johanna
en Ans was er vrijwel direct. Het fundament
van het toekomstig team was gelegd! Het
aanbod van verpleegkundigen was overweldigend. Dat maakte dat wij in een luxepositie verkeerden: we konden werkelijk de
‘goudhaantjes’ aanstellen. Hierin ligt ook
het belangrijk punt waar het gaat om de
samenwerking tussen de Hospice en
Zorgspectrum.
We zijn nu vanaf half maart operationeel.
Het is ongelooflijk hoeveel arbeid er is
verricht. Zonder de betrokkenheid en flexibiliteit van een ieder was dit niet mogelijk.
Veel eerder dan verwacht was de Hospice
volledig bezet. Dat had tot gevolg dat er van
een zekere opbouw geen sprake was. Het
was direct full speed!
Momenten van relatieve rust en overdenking waren zeldzaam. In het bijzonder van
Johanna en Ans werd het uiterste
gevraagd. Wat mij opviel in het reguliere
overleg met Johanna en Ans, was hoe zij

elkaar aanvullen. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking.
Een andere voorwaarde is de kwaliteit van
de samenwerking binnen het team verpleegkundigen. Wat mij heeft getroffen is
het eerste verpleegkundig overleg nog voor
dat de eerste gasten waren ‘opgenomen’.
De planningsroosters dienden te worden
vastgesteld en eerste werkafspraken
werden vastgelegd. Ik werd geconfronteerd
met een groep ervaren verpleegkundigen
die onderling oplossingen bedachten en
met een gezamenlijke wil de Hospice tot
een succes te maken.
Dit schept vertrouwen ook naar de
toekomst toe.
Een toekomst waarin ik stellig geloof in een
Hospice Kromme Rijnstreek met een waardevolle betekenis voor mensen in een laatste levensfase waarin het niet meer mogelijk is die fase thuis door te maken. De
betekenis van het Hospice als ‘vervangend
thuis’ is waardevol voor de mens als
individu maar ook als onderdeel van de
Houtense samenleving.”
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Artsenzorg in hospice voor buitenpatiënten
De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met twee externe artsen en de
Stichting Houtense Huisartsen om te komen
tot een samenwerking voor gasten van
buiten de regio. Het streven van alle partijen is een kwalitatief optimale medische
zorg voor alle opgenomen patiënten in
Hospice Kromme Rijnstreek, inclusief de
buitenpatiënten.

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek is
erin geslaagd twee artsen van buiten aan te
trekken die de hoofdbehandelaars worden
voor patiënten van buiten de regio. Drie
Houtense huisartsen zullen de achterwacht
gaan vormen tijdens de ‘kantooruren’.
Gedurende de avond, nacht en weekenden
zal de HAP voor spoedgevallen bereikbaar
zijn.

TC Atalanta steunt hospice

Verwendag voor vrijwilligers door TC Atalanta
Sandra Abarbanel

Het bestuur is dan ook bijzonder blij, dat de
samenwerking met de twee ‘Hospiceartsen’ en de Houtense huisartsen op een
prettige wijze is gerealiseerd.

TC Atalanta gaf op zaterdag 11 juni jl. een
tennisclinic voor alle medewerkers van
Hospice Kromme Rijnstreek. Drie tennisleraren waren belangeloos beschikbaar om
de zeventien vrijwilligers en bestuursleden,
voor zover nodig, de fijne kneepjes van de
tennissport bij te brengen. Iedereen
beleefde hieraan veel plezier. Het bleek
ontzettend leuk te zijn om elkaar eens in
een andere omgeving te leren kennen. Ook
de tennisleraren waren heel enthousiast.
TC Atlanta organiseert het hele seizoen
activiteiten om het hospice te ondersteunen. Verder staat er een bus op de bar voor
donaties en een deel van het inschrijfgeld
voor de toernooien wordt aan het Hospice
afgedragen.

Zien
Wat mij echt raakt in het werk in het Hospice, zijn vaak kleine momenten.
Zoals een gast… die ik uit mijn ooghoeken
aan tafel zie zitten, er is iets in haar houding
veranderd, ‘n soort verslagenheid, de bloedingen zijn weer begonnen, ze weet en voelt
ten diepste wat dat inhoudt.
Zoals die gast… op onze vragen lijken haar
antwoorden van ver weg te komen, dan
ineens een alerte blik en zegt, heee. Vlak
voor haar overgang heb ik tussen al die lieve
kaarten en briefjes van haar kinderen
gestaan, dat raakte mij diep, het is wel hun
moeder die daar ligt en er straks niet meer is.
Of de gast… die ineens mij aankijkt en ik
niet de zieke man zie, maar een man vol in
zijn leven, even viel alles weg.

Een meneer… die familie uitgeleide doet en
ineens is daar die ontreddering, tranen, tot
hij zich herpakt, ik zag het en hij wist dat,
alles was daar zonder woorden.
Maar ook… een verpleegkundige die met
heel haar aandacht bij een benauwde gast
zit en er alles aan doet om te verlichten, stil
heb ik haar zitten bewonderen, zo mooi.
Het raakt om te zien hoe langzaam het leven
terug trekt uit een lichaam , om te zien hoe
weinig er soms nog van over is.
En dan besef ik, er is nog zo veel meer…
zoveel te ontdekken, soms moeilijk, maar zo
kostbaar, dankbaar dat ik er bij mag zijn,
daar op het einde van hun leven.
Sandra Abarbanel,
vrijwilliger
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FAMILIELID GAST:

Vader werd door iedereen zo liefdevol verzorgd
Op 19 mei, twee dagen voordat ik
met mijn ouders naar een huisje in
Twente zou vertrekken, werd mijn
vader met spoed opgenomen in het
UMC Utrecht met een klaplong. Mijn
vader kreeg een drain en later werd
geprobeerd de long te plakken.
Helaas lukte dit niet. Andere opties,
zoals opereren, waren te riskant
gezien mijn vaders slechte longkwaliteit. Samen met de artsen werd
besloten de behandeling te stoppen.
Mijn vader had er vrede mee. Hij kon
niet meer het leven leiden wat hij
wilde omdat hij te veel werd beperkt
door zijn benauwdheid. En hij had 83
mooie jaren achter de rug. Voor hem
was het goed zo.
De medicatie werd gestopt en mijn vader
kreeg morfine toegediend om het zo aangenaam mogelijk voor hem te maken. Omdat
hij elke dag iets minder aanspreekbaar was
en bijna niet meer at, bleven mijn moeder en
ik om beurten naast hem slapen. Als hij
wakker was haalden we herinneringen op
en bekeken we foto’s. Omdat deze situatie
zich stabiliseerde opperden de artsen met
de optie om mijn vader naar een hospice
over te plaatsen. Gelukkig bleek er een
plaatsje te zijn in de hospice in onze woonplaats Houten. Mijn ouders wisten niet zo
goed wat zij zich daarbij moesten voorstellen, dus gingen mijn moeder en ik samen
kijken. We werden ontvangen door de coördinator. Het voelde meteen goed, de sfeer,
de inrichting, de mensen die we ontmoette.
Iedereen was zo hartelijk, alsof we thuis
kwamen. En we mochten ook meteen het
appartement bekijken dat voor mijn vader
was gereserveerd. Enthousiast keerden we
terug bij mijn vader. Het besluit stond vast,
mijn vader ging naar het hospice.
En we hadden geen betere beslissing
kunnen nemen.
Op donderdag 9 juni werd mijn vader overgeplaatst. Vanaf zijn binnenkomst heeft
mijn vader enorm genoten van zijn dagen
hier. Hij werd zo verwend door iedereen en

er werd zo liefdevol en goed voor hem
gezorgd. De medewerkers namen alle tijd
voor hem en waren tot alles bereid. ’s Morgens tilden ze hem in de douchestoel zodat
hij zich heerlijk onder de douche kon wassen. Hij genoot daar zo van. Ook begon hij
weer goed te eten. Hij smulde van de
gebakken eitjes die hij ’s morgens kreeg en
de heerlijke maaltijden die voor hem werden bereid. Als ik hem ’s morgens belde,
vertelde hij vol enthousiasme over het
beschuitje met aardbeien dat hij had gekregen toen hij niet kon slapen. Het was ook
fijn dat zijn kamer een schuifpui had die
open gezet kon worden en waardoor hij ’s
avonds naar de konijntjes kon kijken. Ook
daar genoot hij van.

alle regelzaken nog bij hem konden zitten.
De volgende ochtend was er een uitgeleide
waar veel vrijwilligers en verpleegkundigen
bij aanwezig waren. Het voelde zo persoonlijk.
We denken nog elke dag met mooie herinneringen terug aan onze tijd in het hospice
en de mensen die de laatste dagen van mijn
vaders leven kleur hebben gegeven.
Bedankt!
Linda Streefkerk
Dochter Cor Streefkerk

Cor Streefkerk

Helaas is hij al na vijf dagen overleden.
We hadden hem nog graag iets langer zien
genieten van de goede zorg hier. Vlak voor
hij in slaap werd gebracht door de huisarts
zei hij nog hoe geweldig hij het hier had
gevonden. Na zijn overlijden mocht hij nog
24 uur in het appartement blijven. Dat was
heel prettig voor ons omdat we daardoor na
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APPELPLUKKER VOOR HANNE VOS
Hanne Vos is onlangs onderscheiden met
De Appelplukker. Ze ontving het bronzen
beeldje met bijbehorende oorkonde omdat
ze de afgelopen vijf jaar de drijvende en
inspirerende kracht is geweest achter de
oprichting van het Hospice Kromme Rijnstreek in Houten.
Deze bijzondere onderscheiding wordt door
de Rotary Houten periodiek toegekend aan
een inwoner van de gemeente Houten die
zich op bijzondere en onbaatzuchtige wijze
heeft ingezet voor de gemeenschap.

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

Burgemeester Lamers overhandigt
De Appelplukker aan Hanne Vos.

SERVICECLUBS HOUTEN BUNDELEN KRACHTEN

‘Week van het Hospice’ jaarlijks in
september
In de week van 19 tot en met 24
september 2011 organiseren Lions
Club Houten, Rotary Club Houten
Castellum en Rotary Club Houten
gezamenlijk de ‘Week van het
Hospice’. Een week vol activiteiten
ter ondersteuning van het Hospice
Kromme Rijnstreek. Het is de bedoeling om hier een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken.
Dit initiatief kwam tot stand op verzoek van
het bestuur van de Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek. Op deze manier
leveren de serviceclubs van Houten een
substantiële bijdrage aan de exploitatie van
het Hospice. Tevens is het hun bedoeling
met genoemd evenement de functie van het
Hospice en de hoogstnoodzakelijke bijdrage
hieraan van vrijwilligers, bij de bewoners
van de Kromme Rijnstreek levend te
houden.
Programma
Maandag 19 september vindt de opening
van de Week van het Hospice plaats in het
Theater aan de Slinger met een eenmalig
optreden van het World Photo Concert.
Kaarten à 27,50 euro via
www.theateraandeslinger.nl.
Woensdag 21 september wordt een koren-

festival georganiseerd. Tijdens dit Korenfestival in de Opstandingkerk treden er zes
zeer verschillende zangkoren op uit de
Kromme Rijnstreek. Kaarten à 10,00 euro
voor 400 plaatsen.
Zaterdag 24 september staat de wielertocht
‘Ride for the Hospice’ gepland, waaraan
iedereen kan deelnemen. Deze tocht wordt
georganiseerd in samenwerking met Wielertoerclub Houten. De uitgezette routes
vormen een prachtige toertocht met verschillende afstanden. Een gezinstoer(foto
puzzel)tocht van 25 km om te genieten van
de omgeving. Een 40 km tocht voor de
gevorderden een tocht van 70 km voor
mensen met de smalle bandjes. Deelname
kost 5 per euro persoon en 15 euro per gezin
ongeacht het aantal deelnemers personen
Voor bedrijven en/of verenigingen die een
team willen laten meerijden, kunnen aparte
afspraken met zichtbare sponsoring
worden gemaakt.
Het organisatieteam zal zich de komende
tijd inzetten om de Week van het Hospice
tot een grandioos succes te maken.
Meer en uitgebreide informatie over alle
activiteiten in de Week van het Hospice is
straks te vinden op
www.weekvanhethospice.nl en natuurlijk
in de lokale media.

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Dorpsstraat 9
3991 BZ HOUTEN
T. 030-6371465
E: a.brinkhof@casema.nl
Banknr. 11.95.88.935
Besturen
Hospice Kromme Rijnstreek heeft twee
besturen.
• Stichting Hospice Kromme Rijnstreek richt
zich op de organisatie en het operationele
aspect.
• Stichting Vrienden van is eigenaar van het
gebouw en verantwoordelijk voor de
permanente financiële ondersteuning.
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van:
Stichting Hospice Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek.
Adres:
Handboog 8, 3994 AD, Houten, T. 030-2567990
Vormgeving en druk:
Drukkerij Libertas, Bunnik

SERVICECLUBS
HOUDEN HOSPICE
LEVEND
Wilt u de digitale nieuwsbrief van
Hospice Kromme Rijnstreek ontvangen,
meldt u zich dan aan door uw e-mailadres
door te geven aan het secretariaat:
info@hospice-krommerijn.nl
of via de website:
www. hospice-krommerijn.nl

