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De Wassenaarse huisartsen begeleiden hun patiënten ook als 
zij ervoor kiezen te sterven binnen de muren van het hospice. 
Binnen hun waarneempool vervangen de artsen bovendien 
de huisartsen van patiënten die van buiten Wassenaar in 
het hospice worden opgenomen. Hoe moeilijk is de keuze 
voor een hospice? En wat heeft tien jaar Hospice Wassenaar 
toegevoegd aan de palliatieve terminale zorg in onze regio? 
Wij vroegen het aan huisarts Ida Spelt.

Ida Spelt denkt heel even na over de vraag wie degene is die 
in een terminale levensfase het eerste over opname in het 
hospice begint. ‘In verreweg de meeste gevallen ben ik dat. 
Soms blijkt optimale zorg toch moeilijk te regelen, ook in een 
welgestelde gemeente als Wassenaar. Vaak ook schatten mensen 
hun eigen  lichamelijke of sociale situatie onvoldoende in. Voor 
alleenstaanden of in het geval de zorg een partner te zwaar 
dreigt te worden, is het goed om tijdig gewezen te worden op 
alternatieven voor het ‘sterfbed thuis’. Dat neemt niet weg dat de 
daadwerkelijke stap naar het hospice in emotionele zin een hele 
grote is. Ik raad mensen altijd aan eerst te gaan kijken, als hun 
gezondheid dat nog toelaat. Soms is de stap toch te groot, maar 
de meesten zijn snel overtuigd en getroffen door de huiselijke 
sfeer en de (medische) zorg en aandacht. Mensen denken vaak 
dat een hospice een klein ziekenhuis is, maar dat verschilt 
wezenlijk. Wassenaar en Voorschoten kunnen gelukkig zijn met 
het hospice. Ik krijg over het algemeen tevreden reacties van 
mijn patiënten.’  

Samenwerking met de zorg
De medische zorg in het hospice ligt in handen van 
gespecialiseerde verpleegkundigen. De huisarts blijft medisch 
eindverantwoordelijk. De samenwerking met de verpleeg-
kundigen in het hospice ervaart dokter Spelt als goed. ‘Van tijd 
tot tijd slaan we weer even piketpaaltjes. Ik ben verantwoordelijk 
voor mijn patiënten maar ik ben niet 24/7 beschikbaar, want ik 
heb daarnaast ook een gewone praktijk. Dat zorgt ervoor dat 
medische vragen - vaak ingegeven door de noden van een gast - 
niet altijd any time beantwoord kunnen worden. Dat strijdt wel 
eens met het hoge servicegevoel van de verpleegkundigen, maar 
dat is in een ziekenhuis of in de thuissituatie echt niet anders. Ik 
denk dat je dit met gasten kunt bespreken.’ Een substantieel deel 
van de gasten in het hospice is afkomstig uit Voorschoten, Den 
Haag-Noord of elders uit het land. Met uitzondering van inwoners 
van Voorschoten wordt hun medische zorg overgedragen aan een 
Wassenaarse huisarts. 

Ida Spelt; ‘Hospicezorg moet meebewegen
met maatschappelijke ontwikkeling.’

Voor  hun eigen huisarts is de fysieke afstand tot het hospice te 
groot of te bezwaarlijk. Dat resulteert erin dat mensen in die laatste 
fase van hun leven geconfronteerd worden met een onbekende 
arts. ‘Dat is niet eenvoudig voor zowel de gast als de huisarts’, 
geeft ook Ida Spelt toe. ‘De gast kan niet kiezen, de toewijzing 
van een huisarts gaat op volgorde van aanmelding. Daarna volgt 
zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek. In veelal korte tijd 
moeten de gast en mijn collega’s of ik tot de kern van hun verblijf 
doordringen. Hoe zien zij hun levenseinde? Wat verwachten ze 
van mij? Wat moet er nog geregeld worden? Dat zijn gesprekken 
waar je zelfs met patiënten die je al jaren kent soms niet aan 
toekomt. En ook in dergelijke gevallen neem ik doorgaans zelf 
het initiatief tot het bespreken van deze dringende zaken.’

Terugkoppelen van ervaringen
Als een gast in het hospice is overleden, ontvangen de contact-
personen na verloop van tijd een korte vragenlijst waarin hun 
gevraagd wordt naar hun ervaringen met Hospice Wassenaar. ► 
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2

Daarmee hoopt het hospice zijn dienstverlening te kunnen 
optimaliseren. ‘Het zou heel legitiem zijn als daarin ook gevraagd 
wordt naar de ervaringen met de huisarts. Hoe heeft de gast en de 
familie de begeleiding door de arts ervaren? Wat zijn de aandachts- 
of verbeterpunten? Ik weet niet of dat al gebeurt, ik krijg in elk geval 
zelden respons en persoonlijk zou ik dat heel wenselijk vinden. Bij 
het overlijden van mensen buiten Wassenaar zie je de nabestaanden 
immers ook nooit meer.’

Bij de vraag op welke punten de dienstverlening van het hospice 
in haar ogen kan verbeteren, volgen een aantal praktische tips waar 
de dagelijkse leiding van Hospice Wassenaar haar voordeel mee 
kan doen. Sommige hebben betrekking op de verhouding tussen 
arts en hospice. ‘De zorg in Nederland kampt helaas met een grote 
mate van bureaucratisering. Veel van onze kostbare tijd gaat op 
aan administratie. Dat is voor de verpleegkundigen in het hospice 
niet anders. Ik denk dat er nog wel een slag te winnen is als we als 
arts en verpleegkundigen de administratieve momenten beter op 
elkaar afstemmen. Ik zou graag eens kijken hoe we dat nog kunnen 
verbeteren.’

Kenniscentrum  
Er zijn eerste stappen gezet op weg naar de oprichting van een 
Kenniscentrum Palliatieve Zorg, waarbinnen Hospice Wassenaar 
participeert. Het idee krijgt bij Ida Spelt niet gelijk de handen op elkaar. 
‘Ik weet niet hoe dat eruit moet gaan zien, maar mijn primaire reactie 
is: er zijn al héél veel acties en initiatieven. Goede samenwerking, 
onderlinge afspraken en betere communicatie binnen de regio zullen 
echter zeker vruchten afwerpen bij de kwaliteit van zorg. Maar doe 
geen dingen dubbel. Het gaat een arts om overlegmogelijkheden en 
het maakt ons echt niet uit waar het antwoord op onze vragen zich 
bevindt. Zo’n centrum heeft alleen kans van slagen als er sprake is 
van een goede business case. Voor wie is het bedoeld? Wat kunnen we 
er vinden? Wat levert het op? Wat kost het? En als we op al die vragen 
het antwoord hebben, volgt de hamvraag: bestaat het al?’  

Toekomst
De zorg in Nederland verandert snel en ingrijpend. De wens dat de 
hospicezorg daarvoor gespaard blijft, lijkt irreëel. Verpleeghuizen 
openen nu al ‘hospicebedden’ om hun leegstand het financiële hoofd te 
bieden. De verwachting is dat op termijn ook de financiering van een 
hospice zal worden aangepast en de zorg anders georganiseerd moet 
worden. Is er voor zelfstandige hospices hoop voor de toekomst? Ida 
Spelt is ervan overtuigd: ‘De vraag naar kwalitatief goede terminale 
zorg zal eerder toe- dan afnemen. Met de stijging van het aantal 
65-plussers kan het niet anders dan dat in de nabije toekomst de vraag 
naar palliatieve mogelijkheden, maar ook naar kennis en kunde op 
het gebied van palliatieve terminale zorg groeit. Lang niet iedereen 
die dat type zorg aanbiedt, is ook in staat goéde zorg te leveren. Ik 
ben hoopvol gestemd, maar daarbij is het wel van belang dat ook 
hospicezorg meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen.’

Anneke van der Does

Gasten
Tot 25 mei 2014 konden in Hospice Wassenaar vijf ongeneeslijk zieke 
gasten de laatste dagen van hun leven doorbrengen. Na de verhuizing 
biedt het hospice onderdak aan zes gasten. Vlak voor de verhuizing 
was de bezetting in het oude pand laag; in de laatste weken zijn er met 
het oog op de komende verhuizing weinig nieuwe gasten opgenomen. 
Er verbleven in de eerste vijf maanden van 2014 24 gasten in het oude 
hospice. Eén gast is met ons meeverhuisd. Na de opening hebben wij 
in 2014 nog 47 gasten verwelkomd. In totaal is dus zorg geboden aan 
71 gasten (27 mannen en 44 vrouwen); meer dan voorgaande jaren. 
De gasten, die in 2014 zijn opgenomen, kwamen uit Voorschoten 
(12), Den Haag (13), Wassenaar (22) en plaatsen elders in de regio 
en het land (24). Van de opgenomen gasten kwamen er 39 uit de 
thuissituatie. De gemiddelde verblijfsduur in 2014 was 18 dagen. Een 
aantal gasten is naar huis of naar een verpleeg- of verzorgingshuis 
teruggekeerd. Aan één gast boden wij gedurende twee weken 
respijtzorg (tijdelijke opname). De gemiddelde leeftijd van de gasten 
was bij opname 78 jaar. Het bezettingspercentage kwam uit op 70%; 
21 gasten verbleven korter dan twee weken en twee gasten bleven 
langer dan drie maanden. 

Financiën
Naast de onkosten, die zijn gemaakt voor het nieuwe huis en de 
verhuizing, was er uiteraard ook sprake van normale exploitatiekosten. 
Deze waren voor 2014 begroot op € 312.750 met een begroot tekort 
van € 71.175. De werkelijk kosten bedroegen € 311.171 met een 
tekort van € 57.838. Dit lagere tekort is mede te danken aan extra 
giften. De Stichting Vrienden Van Hospice Wassenaar heeft dit tekort 
voor haar rekening genomen en vereffend.

 Inkomsten  €
 Subsidie VWS  147.575
 Subsidie Wassenaar  8.424
 Eigen bijdrage gasten  63.774
 Giften, donaties e.a.     33.560
  Totaal 253.333
 Uitgaven
 Coördinatorkosten  150.379
 Vrijwilligerskosten  12.622 
 Exploitatiekosten  148.170
  Totaal 311.171

Gabrie Lansbergen
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Hospice 
Wassenaar. Verschijnt tweemaal per jaar in juni en december. 
Oplage 1.600. 

Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE  Wassenaar

Tel. 070-7796150
www.hospicewassenaar.nl
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Kees Tukker
Mijn naam is Kees Tukker en in april jl. 
benaderd om een functie te gaan vervullen 
in het bestuur van de Stichting Hospice 
Wassenaar. Ik ben 64 jaar en 36 jaar gehuwd 
met Meta en woonachtig in Wassenaar. Wij 
hebben drie zoons, twee schoondochters 
en inmiddels ook twee kleindochters. Ik 
heb, na mijn studies (rechten en bank), 33 
jaar tot mijn volle tevredenheid gewerkt 
als regiodirecteur en marketingmanager 

bij Nationale-Nederlanden Financiële Diensten. Naast mijn werk 
heb ik altijd in besturen gezeten; ondernemingsraad, kerkenraad, 
schoolbestuur PCOW, gemeenteraad CDA, bestuur Warenar, bestuur 
Service Centra WBS etc. Nog steeds ben ik commissielid in de 
gemeenteraad en twee dagen actief voor MAF in Teuge: geld werven 
voor de door mij opgerichte Business Club. Mijn hobby’s zijn mijn 
oude auto en wandelen in de bergen van Zwitserland. Nadat ik de 
mogelijkheid had om vervroegd te stoppen bij Nationale Nederlanden 
is een al lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het werken 
voor non-profit dienstverlenende organisaties. Dit is zo bij MAF en 
nu ook bij het hospice. Na een paar gesprekken met Meindert Stolk, 
Gabrie Lansbergen en Bert Lettinga voelde ik direct: het bestuur van 
het hospice, dat is iets voor mij! Zulk mooi en zinvol werk. In de 
komende jaren hoop ik een steentje bij te dragen aan het hospice: 
voor de gasten, de medewerksters en de hele grote groep vrijwilligers. 
Door iedereen die bij het hospice betrokken is, is al heel goed werk 
verzet. De verhuizing naar de nieuwe huisvesting aan de Kerkstraat 
was wel het hoogtepunt. Wat een ruim en comfortabel gebouw voor 
de gasten, de families, maar ook voor de medewerkers. Laten we 
hopen dat we ook de komende jaren plezierig mogen samenwerken 
voor dit mooie doel: het verzorgen en verwennen van onze gasten in 
de laatste fase van hun leven.

Anneke van der Does
Ik ben Anneke van der Does. Een kleine 
vijf jaar ben ik nu in het hospice werkzaam 
als vrijwilliger; in meerdere opzichten 
een bijzondere tijd. Bijzonder omdat ik 
mij blijf verwonderen hoe gasten ons - al 
dan niet schoorvoetend - toelaten in hun 
laatste, moeilijke levensfase. Bijzonder ook 
omdat het hospice een stevige leerschool 
is. Met levenslessen over hechten, loslaten 
en overgeven, over opstand en berusting. 
Over grenzen trekken en tegen grenzen aanlopen. Met ingang van 
april jl. heb ik die mooie vrijwilligerstaak ingeruild voor een andere: 
bestuurslid van de stichting. Toen de kans zich voortdeed, wilde 
ik graag mijn kennis van ‘de werkvloer’ van meerwaarde laten zijn 
voor het bestuursbeleid van de komende jaren. Als de voortekenen 
kloppen, zal de dienstverlening van ons hospice zich niet kunnen 
onttrekken aan de grote veranderingen in de zorg. Er staat de komende 
jaren veel te gebeuren. Ik vind het een voorrecht dat ik daarover mag 
meedenken. Ik ben Neerlandicus en na een loopbaan bij het middelbaar 
onderwijs en de omroep, jarenlang (mede-)eigenaar geweest van een 
communicatiebureau. Vanuit die brede professie heb ik ook de zorg 
leren kennen. Dat bleek een ongekend boeiend en inspirerend werkveld 
met ‘never a dull moment’. Ik ben vervolgens zes jaar voorzitter 
geweest van de cliëntenraad van het Huis Nebo en lid van de commissie 
Ethiek binnen de Stichting Bronovo-Nebo. Sinds dit voorjaar ben ik 
onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad van verpleeghuis Hoge 
Veld in Den Haag en in die hoedanigheid lid van de centrale cliëntenraad 
van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Ik woon in Den Haag en 
deel mijn leven met echtgenoot, zijn drie volwassen kinderen en vier 
kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de sportschool, met 
een goed boek op een terrasje of op de Friese meren. 

Nieuwe bestuursleden

Een stapje terug
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Na de oplevering en ingebruikname van de 
nieuwe huisvesting én in het jaar dat we 
tien jaar bestaan, lijkt het mij als voorzitter 
van het bestuur een mooi moment om het 
stokje over te dragen. In september zal Kees 
Tukker de voorzittershamer overnemen en 
neem ik afscheid van het bestuur. Ik blijf nog 
wel betrokken bij het hospice, want ik zal 
voorzitter blijven van de Stichting Vrienden 
van Hospice Wassenaar. De stichting die 
zich voortdurend inspant om de broodnodige 
gelden in te zamelen. Als laatst overgeblevene 
van de oorspronkelijke werkgroep, kan ik 
zeggen dat het een zeer bijzondere opdracht 
was om een hospice te starten en invulling te 

geven. Samen met  enthousiaste vrijwilligers, 
coördinatoren, verpleegkundigen en 
medebestuursleden. In het dorp word ik 
vaak aangesproken door mensen die hun 
bijzondere waardering uitspreken. Dan weet 
je dat het niet voor niets is geweest. Palliatieve 
terminale zorg is een heel bijzondere zorg: ‘er 
zijn voor de ander’ in de laatste fase van zijn 
of haar leven, op welke manier dan ook. Ook 
merken we geregeld hoe goed het is voor 
familie en naasten dat ze de dagelijkse zorg 
uit handen kunnen geven en daardoor tijdens 
hun bezoeken meer tijd en aandacht voor 
elkaar hebben. Het sociale draagvlak voor 
het hospice in de regio is groot en daarmee 

ook de financiële ondersteuning die zo hard 
nodig is om het voortbestaan van het hospice 
in de toekomst te kunnen garanderen. Het 
was een voorrecht en een eer om een steentje 
te mogen bijdragen aan dit prachtige hospice 
in Wassenaar.

Gabrie Lansbergen
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Maandag 26 mei was het dan zover. De nieuwe huisvesting aan de Kerkstraat 79 in Wassenaar werd in gebruik genomen. De zaterdag ervoor bezochten ruim 600 belangstellenden het Open Huis. Iedereen was vol lof over het resultaat van de verbouwing. Het hospice was letterlijk uit zijn jasje gegroeid op de oude locatie en is met deze nieuwe huisvesting klaar voor de toekomst. In deze nieuwsbrief geven wij u letterlijk een blik in ons nieuwe (t)huis. Een huis waarin 75 gemotiveerde vrijwilligers, 3 bevlogen coördinatoren en een team van 12 zeer betrokken verpleegkundigen alles op alles zullen zetten om die warme en huiselijke sfeer, die zo kenmerkend was voor het “oude” hospice, op z’n minst te evenaren

juli 2014

Nieuwe huisvestingin gebruik!



Het maken van een film in een hospice vereist een bijzondere 
aanpak. Het gevoelige karakter van hospicezorg brengt immers 
met zich mee dat de camera het liefst onzichtbaar moet blijven 
voor de gasten. Ook als sommigen van hen - met toestemming - in 
beeld worden gebracht vereist dat een respectvolle benadering. De 
gasten die bij ons verblijven, zijn immers in de meest kwetsbare 
periode van hun leven. 

De kennismaking met Edo van Rijmenam van Rijam Videoproducties 
vond al een paar jaar geleden plaats toen hij, ten bate van een 
geldinzamelingsactie georganiseerd door de Wassenaarse Lions, een 
korte filmimpressie maakte van het vorige hospice in de Van Zuylen 
van Nijeveltstraat.  

Liefde en passie vastleggen
Dit eerste contact leidde ertoe dat Edo inmiddels niet alleen tekende 
voor de fotografie in onze brochure en op de website, maar nu ook voor 
de nieuwe film Dagen van leven. Terugkijkend laat hij weten: ‘Vanaf 
de eerste keer dat ik het hospice binnenkwam, werd ik gegrepen door 
de liefde waarmee de gasten worden omgeven en de passie van de 
mensen die hier werken. Ik vond het heel mooi en bijzonder om dat te 
mogen vastleggen in beelden. Een hele uitdaging om dit goed te doen 
en de toon te treffen die zo kenmerkend is voor Hospice Wassenaar.’

Nieuwe film
Na de verhuizing naar ons nieuwe pand waren we toe aan een nieuwe 
introductiefilm. Potentiele gasten, familie, vrienden kunnen op deze 
wijze thuis in vertrouwde sfeer een kijkje nemen in het hospice. Als 
je voor een moeilijke keuze staat is het goed om je helder te kunnen 
oriënteren. Filmbeelden spreken voor zich en geven een zo natuurlijk 
mogelijke indruk van wat iemand van het hospice kan verwachten. 
Ook wordt de film gebruikt voor presentaties bij organisaties die het 
hospice (financieel) willen ondersteunen. 

Vriendelijke offerte
Na een zeer vriendelijke offerte van Edo van Rijmenam gaf het 
bestuur groen licht: ‘Ja, ik weet dat er hier zuinig wordt omgesprongen 
met de centjes en waarvoor die primair bedoeld zijn’, meent  Edo. ‘Ik 
kon het echt niet over mijn hart verkrijgen om mijn normale tarief te 
rekenen dus heb ik het commerciële aspect maar een beetje aan de kant 
geschoven.’ Lachend vervolgt hij: ‘Helemaal voor niets kon ik het 
jammer genoeg niet doen want ik heb ook een gezin te onderhouden. 
Maar ik wilde zo wel een steentje bijdragen.’ 

‘Making of…’
De film is gemaakt in High Definition wat een haarscherpe kwaliteit 
waarborgt. Voor de hoge beeldstandpunten in de buitenopnames werd 
een drone ingezet. Er is nauwelijks gebruik gemaakt van kunstmatige 
belichting. Edo: ‘Ik heb alles zo natuurlijk mogelijk willen weergeven 
met het bestaande licht. Dat is essentieel om de juiste sfeer te treffen 
en omdat dit zo’n licht huis is, ging dat heel goed.’ Bij de interviews 
en de avondopnames werd wel wat extra licht gebruikt. 

De vrijwilligers en de verpleegkundige die in beeld komen, reageerden 
aanvankelijk wat onwennig op de camera. Als cameraman dien je hen 
gerust te stellen.  ‘Video is geduldig, neem je tijd. Je kunt het eindeloos 
opnieuw doen als het niet direct lukt. Op deze manier creëer je meer 
ontspanning en is de geïnterviewde minder met de performance bezig 
en spreekt meer uit het hart.” 

Interactie
De opnameperiode nam veel tijd in beslag. In een volledig bezet 
huis met veel bezoek is het lastig filmen. In nauw overleg met de 
coördinatoren werden de opnamemomenten vastgesteld. Meestal 
ad hoc omdat het leven in een hospice zich niet laat regisseren. Edo 
maakte hier geen punt van. Hij woont in de buurt en was vrijwel altijd 
bereid om zich aan te passen aan de omstandigheden die ook weer 
ieder moment konden wijzigen. Juist vanwege die onvoorspelbaarheid 
was de optimale interactie tussen hem en ons van enorm belang om te 
komen tot het prachtige en realistische eindresultaat. 

Mooiste moment in de film? Edo hoeft niet na te denken: ‘De opnames 
die we maakten bij het bed. De verpleegkundige die nog even vol 
tederheid haar hand op het hoofd van de gast legt. Daaruit spreekt zo 
duidelijk die liefdevolle en oprechte betrokkenheid die zo kenmerkend 
is voor het hospice.’

Wil de Looze
P.s. Zodra de film beschikbaar komt, plaatsen we hem op de website (Red.)

Nieuwe hospicefilm: Dagen van leven 
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Edo van Rijmenam legt hospiceleven vast.



Kwaliteit van zorg toegenomen
met komst ‘Nachtwacht’
Het hospice heeft er sinds 1 maart een vijftal nieuwe medewerkers 
bij die intern al vrij snel de ‘Nachtwachten’ werden gedoopt. 
Een functie die vanuit veiligheidsoogpunt is ontstaan, maar een 
aantal zeer welkome bijeffecten kent.

In het hospice is 24 uur per dag minimaal één verpleegkundige 
aanwezig. In piekuren wordt daar een verpleegkundige aan 
toegevoegd. De nachtdiensten werden tot voor kort altijd door 
één verpleegkundige gedraaid. Ernst Diek, zorgmanager bij 
Florence en uit dien hoofde leidinggevende van het verpleegkundig 
hospiceteam, licht de komst van de nachtwachten toe. ‘In de oude 
situatie kon de verpleegkundige altijd terugvallen op het 24-uurs 
zorgteam van Florence. Er was telefonisch contact tussen de 
nachtverpleegkundige en dit team en als er assistentie gewenst was, 
kwam een collega naar het hospice. Andersom had dit team ook 
een controlefunctie; als de hospiceverpleegkundige geen contact 
opnam, checkte men of in het hospice alles in orde was.’ 

‘Meestal was de collega gewoon druk bezig met de gasten waardoor 
ze niet kon bellen, maar zo’n check is wel noodzakelijk omdat ook 
de verpleegkundige iets kan overkomen. De nieuwe huisvesting 
biedt plaats aan zes in plaats van vijf gasten en die liggen bovendien 
op twee verdiepingen. Al snel rees de vraag of in geval van nood, 
denk bijvoorbeeld aan brand, één persoon wel in staat zou zijn om 
de gasten snel genoeg te evacueren. In het hospice in Voorburg, 
waar wij ook een verpleegkundigenteam leveren, hadden we al 
goede ervaringen opgedaan met de nachtwacht. 
Daarom hebben we in overleg met coördinatoren en verpleegkundigen 
besloten ook in Hospice Wassenaar nachtwachten in te zetten. Na 
een pittige sollicitatieprocedure werken nu een vijftal studenten 
beurtelings ’s nachts in het hospice. Een eis bij de werving was 
minimaal hbo-V of derdejaars geneeskunde, die studenten hebben 
hun zorgstage afgerond. Verrassend genoeg reageerden ook andere 
studenten die over de juiste instelling en mentaliteit bleken te 
beschikken. Daardoor hebben we nu een mix van drie zorg- en 
twee ‘overige’ studenten. Het is geen vrijwilligerswerk, zij zijn 
ingeschaald in de laagste schalen van de zorg-cao. Een bewuste 
keuze, anders ben je gebonden aan een beperkte inzetduur tijdens 
de nacht. 
Ze kunnen slapen of studeren als ze dat willen, maar als de 
verpleegkundige hulp nodig heeft, springen ze bij. Een nachtwacht 
mag niet zelfstandig handelen, alle werkzaamheden worden samen 
met de verpleegkundigen uitgevoerd. Daarnaast kunnen ze natuurlijk 
ook waken bij een gast als daar behoefte aan is, of familie bijstaan 
die ‘s nachts bij een naaste blijft. Natuurlijk was het in het begin 
even wennen voor de verpleegkundigen; welke afspraken maak je 
en hoe verloopt de samenwerking in de praktijk? Nu we ruim drie 
maanden verder zijn kunnen we echter stellen dat de kwaliteit van 
zorg door de komst van de nachtwachten weer een behoorlijk stuk 
toegenomen is.’

Erik Boekestein; ‘Hospice ervaring kan ik de rest van mijn carrière gebruiken.’

Toegevoegde waarde
Erik Boekestein, zesdejaars student geneeskunde aan het LUMC, 
is een van de nachtwachten. In december studeert hij af en daarna 
wil hij een aantal jaren ervaring opdoen - als arts niet in opleiding 
- binnen het ziekenhuis om uiteindelijk de opleiding tot huisarts te 
gaan volgen.

Hij is enthousiast over zijn werk in het hospice: ‘Zelf was ik 
vanwege mijn studie al wel bekend met het begrip hospice. Ik wist 
wat het inhield, maar ik was nog nooit in een hospice geweest of 
ermee in aanraking gekomen. Ik zocht naar een bijbaantje in de 
gezondheidszorg dat te combineren valt met mijn co-schappen 
en kwam toevallig op deze baan uit. Nachtwacht is goed te 
combineren met het lopen van co-schappen. Daarnaast is dit een 
baan waarbinnen ik zelf aan een bijzonder en belangrijk aspect van 
de gezondheidszorg kan meewerken, maar waarvan ik ook nog veel 
kan leren. De terminale levensfase is een fase waarmee elke arts te 
maken krijgt. Deze bijbaan geeft me de kans om op bescheiden wijze 
een bijdrage te kunnen leveren aan een respectvolle en waardige 
humane fase van iemands leven en de familie te ondersteunen in 
een moeilijke tijd. De samenwerking met de verpleging verloopt 
uitstekend. Daarbij heb ik het gevoel dat gasten en verpleging de 
hulp van de nachtwachten erg waarderen.’ 

Gevraagd naar de meest indrukwekkende ervaring tot nu toe 
antwoordt Erik: ‘De meest indrukwekkende ervaring blijft het 
daadwerkelijke levenseinde en het verlenen van de laatste zorg. 
Om daarbij te kunnen helpen, is een dankbare taak. Daarnaast is 
het leren omgaan met en het steun bieden tijdens de terminale fase 
zeker een aspect dat van toegevoegde waarde is voor mijn opleiding 
tot arts en iets wat ik in de rest van mijn carrière kan gebruiken.’ ►
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Het staat elders in deze uitgave al uitgebreid beschreven; gulle 
gevers en donateurs zijn van enorm belang om de hoge kwaliteit 
van zorg in hospices te kunnen waarborgen. Serviceclubs of 
andere organisaties leveren met hun acties vaak een waardevolle 
financiële bijdrage, maar ook uit particuliere hoek ondervinden 
wij support. Bij een verjaardag of jubileum wordt dan in plaats 
van cadeaus een bijdrage gevraagd voor Hospice Wassenaar. 

De heer Leonard Wolfsbergen vierde zijn 80ste verjaardag op een 
bijzondere manier. Hij nodigde een flinke schare vrienden en 
familieleden uit voor een uitvoering van de Johannes Passion in de 
Wassenaarse Dorpskerk met aansluitend een diner. Als je zo´n mooie 
invitatie ontvangt, komt de vraag betreffende een passend geschenk 
al snel aan de orde. Ook daarin had de jarige voorzien, hij stelde 
een donatie voor aan Hospice Wassenaar. ‘Mijn vrouw en ik kozen 
voor Hospice Wassenaar omdat we er al veel van hebben gehoord. 
We lezen met belangstelling de publicaties in de Wassenaarse Krant 
en we hoorden de afgelopen jaren meerdere positieve verhalen van 
mensen om ons heen.  Er zijn heel veel goede doelen, maar ik wilde 
het graag dicht bij huis houden en bovendien vond ik het passend bij 
onze leeftijd en die van onze vriendenkring. Niemand heeft negatief 
gereageerd op mijn verzoek, men vond het dus duidelijk een goed idee 
en er is gul gegeven. Wij hopen zelf ook jullie goede zorgen te mogen 
ervaren als het zover is. Het is heel belangrijk om op een waardige 

manier te kunnen sterven. Ik weet 
niet hoe ik mij dat verblijf precies 
moet voorstellen, maar wel stel ik 
bijvoorbeeld privacy op hoge prijs 
naast een liefdevolle verzorging 
uiteraard en, oh ja,… schenken 
jullie ook een glaasje wijn bij het 
eten?’

De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar mocht ruim € 2.600,- 
in ontvangst nemen waarvoor wij de heer en mevrouw Wolfsbergen 
zeer erkentelijk zijn. 

Wil de Looze
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Verjaardagcadeau Benefiet golftoernooi

Afgelopen winterseizoen hebben de vrijwilligers een opfristraining 
gehad waarin zij hun rol bij brand en bij het onwel worden van 
bezoekers - of collega’s - in de praktijk konden oefenen. Professionele 
trainers zetten nog eens de puntjes op de i. 

Vóór de opening van de nieuwe locatie afgelopen jaar hebben alle 
vrijwilligers instructie gekregen hoe zij moeten handelen in geval er 
brand uitbreekt. Hoewel uiteraard alles in het werk wordt gesteld om 
ons huis een veilig huis te laten zijn, kunnen calamiteiten nu eenmaal 
niet worden uitgesloten. En omdat iedereen weet dat regels in de 
loop van de tijd sleets worden en omdat er geregeld nieuwe collega’s 
bijkomen, is het goed om van tijd tot tijd aandacht te besteden aan een 
veilige woon- en werkomgeving.  

Drie bijeenkomsten
In drie groepen kregen de deelnemers van de training aanschouwelijk 
onderricht door het vertonen van een brandpreventie-video, waarna 
de situatie in het huis werd gecheckt aan de hand van het net 
gedemonstreerde. 

De medische zorg voor de gasten in het hospice is in de bekwame 
handen van onze verpleegkundigen die allen een BHV-training 
hebben afgerond. Maar het is van groot belang dat ook de vrijwilligers 
handelend kunnen optreden als in hun nabijheid iemand onverhoopt 
onwel wordt. Om die reden zullen de trainingen de komende jaren 
van tijd tot tijd herhaald worden. 

Anneke van der Does

Het benefietgolftoernooi in 2014

In september van dit jaar stelt de Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein voor de derde keer haar baan beschikbaar voor 
een benefiet golftoernooi. De organisatie hiervan is voor de 
tweede keer in handen van Lionsclub Wassenaar Duin (LWD) 
in samenwerking met twee andere Lions Clubs. Pawlik Snel 
van LWD over dit evenement: ‘Een Lionsclub heeft als 
doelstelling het steunen van goede doelen. Dit kan fysiek, 
maar ook door middel van het organiseren van evenementen 
die geld genereren. In het logo van alle clubs wereldwijd staat 
niet voor niets de kreet WE SERVE. De reden van onze club 
om wederom Hospice Wassenaar te steunen, is dat wij hebben 
besloten om ons in te zetten voor lokale doelen in plaats van 
voor problemen elders in de wereld. Daar is onze bijdrage 
slechts een druppel op de gloeiende plaat. Daarnaast speelt in 
onze keuze voor het hospice mee dat enige leden inmiddels 
uit persoonlijke ervaring weten wat deze organisatie betekent 
voor de mensen die er te gast zijn. Wat ook een rol speelt, 
is dat het hospice grotendeels een vrijwilligersorganisatie is.
Een financiële bijdrage van onze kant zal altijd goed besteed 
worden!’ 

Ruud Bellekom

Vrijwilligers trainen brandrol en hulp bij calamiteiten

Wilt u schenken, dan kan dat direct op bankrekening nummer: 
NL11RABO0366150510 t.n.v. Stichting Vrienden van 
Hospice Wassenaar. Als u zich opgeeft als donateur, krijgt u 
ieder half jaar een nieuwsbrief toegestuurd: 
vriendenvan@hospicewassenaar.nl


