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Onbevangen, maar meestal weloverwogen worden deze 
woorden uitgesproken. Vaak op hoogtepunten in het leven als 
we nog iets jonger zijn. Het is goed om die onbevangenheid 
van het leven te ondergaan. Maar zoals we allemaal ervaren, 
zit in de verdeelsleutel die het leven hanteert, niet altijd een 
eerlijke balans. Onze gasten voelen, als ze in het hospice 
komen, vaak dat de herfst inmiddels ver gevorderd is. Om 
maar niet te spreken over de ‘stormen’ die ze dan al achter de 
rug hebben. 
Eenmaal ‘thuis’ in het hospice keert meestal de rust weer en 
hoe tegenstrijdig het mag lijken, het gaat weer om het genie-
ten van de kleine maar essentiële dingen in het leven. Lief-
devolle aandacht, een luisterend oor, een schaterlach, slechts 
even een aanraking. Het vervullen van een hartenwens!
Ook wij groeien, na 6 jaar hospice, mee met de seizoenen 
van het leven. Voor ons betekent het, dat we gaan merken 
dat onze behuizing wat krap wordt. Iets meer ruimte zou 
wenselijk zijn: voor onze gasten een eigen douche/WC, een 
logeerkamer voor de familie, een ruimte waar onze vrijwil-
ligers zich even terug kunnen trekken voor overdracht en 
overleg, waardoor onze gasten, hun familie en vrienden van 
meer privacy kunnen genieten in de zitkamer. Kortom een 
wensenlijst voor een groter hospice. Is dit een toekomst-

droom? Of hebben we de moed en het lef om met elkaar en 
hopelijk de nodige ondersteuning van onze donateurs, juist in 
deze economisch sombere tijden de uitdaging aan te gaan om 
die droom te verwezenlijken?
Een nieuwe lente - een nieuw geluid, waarin we ons bijzon-
dere werk, in dezelfde ons zo kenmerkende warme harmonie 
en sfeer,  kunnen voortzetten in mogelijk een wat ruimere be-
huizing. Voor alle seizoenen van het leven! Wij zijn er klaar 
voor om die uitdaging aan te gaan.

Elsbeth Zonnevylle, coördinator Hospice Wassenaar
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De overdracht van de dienst is in een 
hospice altijd een heel belangrijk 
moment waarvoor de tijd genomen 
wordt. Een nieuw team neemt de 
werkzaamheden over en moet uit-
voerig  geïnformeerd worden over de 
gasten die in huis zijn en hun huidige 
gesteldheid. Zaken ten aanzien van 
persoonlijke verzorging en eventuele 
specifieke wensen, bijvoorbeeld op 
het gebied van privacy of voeding, 
komen aan bod. Maar ook de huis-
houdelijke taken (was, strijk, bood-
schappen etc.) worden mondeling 
overgedragen naast de schriftelijke 
rapportage. Bij de overdracht van 
vrijwilligersdiensten is een coördi-
nator aanwezig en de dienstdoende 
verpleegkundige geeft informatie 

over de medische verzorging van 
elke gast afzonderlijk. Dat er in 
Hospice Wassenaar niet alleen goed 
wordt gezorgd voor de gasten blijkt 

uit bijgaande foto: ook voor vrijwil-
ligers is er altijd een lekker koekje bij 
de thee of koffie tijdens het overdra-
gen van de dienst. 
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Enkele weken voor zijn overlijden bezocht Ad Bouwmans nog 
het Louwman Museum dat ‘s werelds oudste privé collectie 
automobielen herbergt, bijeengebracht door twee generaties 
Louwman. Twee vrijwilligers uit het hospice begeleidden 
hem naar Den Haag en de speciale privé rondleiding werd 
verzorgd door een vrijwilliger van het museum die ook als 
vrijwlliger aan Hospice Wassenaar is verbonden. Ad genoot 
zichtbaar van het uitje en met name de exclusievere model-
len uit de collectie, die door kenners als één van de mooiste 
ter wereld wordt omschreven, hadden zijn speciale interesse. 
Ad’s laatste grote wens, een al reeds gepland bezoek aan het 
Ford Museum in Hillegom hebben wij helaas niet meer kunnen 
vervullen in verband met zijn overlijden in de week ervoor.
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Op verzoek van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 
vonden er in het afgelopen jaar in diverse Haagse ziekenhui-
zen voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Deze werden gegeven 
door Ingrid Schonk, coördinator, en Gina Bekedam, verpleeg-
kundige in Hospice Wassenaar. Doel van deze bijeenkomsten 
was om informatie te geven over de zorg in het hospice en 
aandachtspunten te bespreken ten aanzien van de overdracht.  
Na het vertonen van de dvd “Dagen van leven” vertelde In-
grid over de organisatie van het hospice en de mogelijkheden 
die er geboden worden om het voor de gasten en naasten zo 
comfortabel mogelijk te laten zijn. Gina vertelde vervolgens 
wat belangrijke punten zijn bij de overdracht. Een goede 
communicatie en overdracht zijn belangrijk om de overgang 
van het ziekenhuis naar het hospice voor de gasten zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Alleen dan kan optimale continu-
iteit van zorg plaatsvinden. Hierbij denken we niet alleen aan 
het lichamelijk, maar ook aan het psychosociaal welbevinden. 
Vooral door de afdelingsverpleegkundigen werden deze 
bijeenkomsten enorm gewaardeerd. Het komt regelmatig voor 
dat zij in gesprek raken met de patiënt over de mogelijkheden 
van zorg in de laatste levensfase. Hoe beter iemand is geïn-
formeerd, hoe beter iemand een keuze kan maken. Een keuze 
voor een hospice blijft zeer ingrijpend. Dan is het goed om te 
weten wat een hospice te bieden heeft en dat deze zorg ook 
kan volgen op een later moment. De angst voor het verlies 

van autonomie is voor veel mensen een reden om niet in eer-
ste instantie voor het hospice te kiezen. Inmiddels is bekend 
dat juist in het hospice het waarborgen van deze autonomie de 
hoogste prioriteit heeft. In de nazorggesprekken met naasten 
horen wij vaak terug dat hun geliefden bij ons de persoon 
hebben kunnen zijn die zij altijd zijn geweest. Dat is een mooi 
compliment.

Naast deze bezoeken aan ziekenhuizen brengen transferverpleeg-
kundigen uit ziekenhuizen ook een bezoek aan Hospice Wasse-
naar om met eigen ogen te kunnen zien hoe het hospice er uitziet 
en om de “bijna-thuis-huis” sfeer proeven. In foto hieronder ziet 
u twee transferverpleegkundigen met Ingrid Schonk, coördinator, 
en Gabrie Lansbergen, voorzitter, aan de huiskamertafel.

Opnieuw heeft Frans Senf samen met veel enthousiaste 
kookvrijwilligers een diner bereid voor alle vrijwilligers en 
medewerkers van Hospice Wassenaar. Het is belangrijk dat 
hospicevrijwilligers eens per jaar een gezellige avond heb-

ben. Het was bijzonder dat dit belangeloos werd aangeboden 
door een andere groep vrijwilligers: leden van de kookclubs 
van Frans Senf. Hiervoor mocht de grote zaal van Huize 
Willibrord in Wassenaar gebruikt worden; een mooie locatie. 
Het was niet alleen een voortreffelijk diner, maar ook het 
hartverwarmend gastheerschap van de 26 vrijwilligers zorgde 
weer voor een onvergetelijke avond. Financieel werd dit alles 
mogelijk gemaakt door een aantal Wassenaarse ondernemers 
en sponsors. Een vrolijke noot mocht natuurlijk ook niet ont-
breken. Mark en Tjark, een Gronings duo, namen alle gasten 
onder het thema “zingen bij de afwas” ongeveer 40 jaar terug 
in de tijd. Het was een bijzonder gezellig “familiefeest”.



Om zo’n laatste hartenwens in vervulling 
te laten gaan doet Hospice Wassenaar een 
beroep op de Stichting Ambulance Wens 
Nederland. Deze stichting komt voort uit 
het idee om de laatste wens van termi-
nale patiënten te vervullen. Dit geschiedt 
middels een eigen ambulance, met 
brancard en ambulancepersoneel, maar 
ook met behulp van vrijwilligers. Het 
kan hierbij gaan om eenvoudige wensen 
zoals: nog een keertje naar  het strand, 
een bezoek aan een naaste die zelf ook 
niet meer mobiel is, of een bezoek aan 
een bepaalde plaats waar men bijzondere 
herinneringen aan heeft. Maar ook meer 
uitgebreide wensen kunnen gerealiseerd 
worden. Bijvoorbeeld het maken van een 
boottocht of  bezoek aan een concert. 
Voor Arie werd het een overgetelijke dag 
die is vastgelegd in een kleurig fotoal-
bum dat zijn zussen voor hem maakten. 
Zijn museumjaarkaart kon hij in zijn zak 
houden. Het Nederlands Centrum voor 
Biodiversiteit Naturalis opende gastvrij 
de deuren voor Arie en zijn begeleiders. 
Het gezelschap, met Arie op een bran-
card, kon zich gemakkelijk bewegen in 
dit ruimtelijk opgezette museum. Met 
name de zalen waar de prehistorische 
dierenskeletten staan opgesteld  en de na 
zijn dood opgezette genetisch gemani-
puleerde stier Herman, behoorden tot de 
favorieten. Bij dit bijzondere uitje werd 
ook de inwendige mens niet vergeten. 
Arie vond het een feest weer in het  zgn. 
Pesthuisrestaurant te mogen zitten, waar 
hij voor zijn ziekte op de zondagen zo 

vaak te vinden was. Altijd trok hij erop 
uit: “Leiden barst van de musea, ik ging 
altijd wel ergens kijken. Ook alle speciale 
tentoonstellingen liep ik af”. 
Bij thuiskomst in het hospice wachtte 
hem nog een verrassing. Van de Stichting 
Ambulance Wens ontving Arie nog een 
lief knuffelbeertje in dezelfde kleding 
als zijn begeleiders van die dag: Kees en 

Wim. Het beestje ligt pal naast Arie in 
bed en telkens wordt het even liefkozend 
geaaid. Samen met het fotoalbum een 
tastbare herinnering aan een heerlijke dag 
waarop zijn laat-
ste grote wens in 
vervulling ging.

Wil de Looze
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Om onze gasten zo goed mogelijk van dienst te zijn doen wij regelmatig een 
beroep op de medewerking van de Wassenaarse middenstand. Toen de bril 
van Arie, die hij echt niet kan missen, het ineens begaf, zorgden de medewer-
kers van Pearle Opticiens in de Langstraat voor een razendsnelle reparatie. 
Hij (en wij met hem) was hier zeer dankbaar voor. 

Arie is 3 december jl. overleden in het hospice.
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