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Aandacht voor het koor

‘Zingen op de gang’
Hospice Heuvelrug heeft een eigen koor. Het is
een klein koor dat zingt voor gasten en naasten
van het hospice. Pauline Rang is een van de koorleden en zingt alt. Marja Kuipers is dirigent.
Alle koorleden en de dirigent zijn ook vrijwilliger.

Muziek maken en luisteren naar waar je een
herinnering aan hebt, is zo goed voor iedereen!
Het lichaam maakt dan positieve stoffen aan.
Hier hebben de gasten en andere mensen die
luisteren en de koorleden voordeel van.’

Pauline: ‘We repeteren eens per drie weken in
het hospice. Na de repetitie zingen we het laatste
kwartier voor de gasten die dat fijn vinden. Soms
willen gasten wel het zingen horen, maar is het
koor op de kamer te veel. Dan zingen we op de
gang met de deur open. Ons repertoire omschrijven we als ‘easy listening’ en is afgestemd op
mensen die weten dat ze niet meer lang te leven
hebben.’

Pauline en Marja besluiten: ‘Ook al is het soms
emotioneel, we komen altijd met een goed gevoel
thuis van een repetitie of optreden voor gasten
en naasten.’

‘Ook bij speciale gelegenheden zingen we.
Zoals op eerste kerstdag. Dan wandelen we
‘s ochtends om acht uur, als het nog donker is,
zingend door het hospice. Verder zingen we
tijdens de herdenkingsbijeenkomsten. Dan herdenken we de mensen die het afgelopen halfjaar
zijn overleden.’
Marja: ‘Het saamhorigheidsgevoel vind ik
belangrijk. En dat we de continuïteit erin houden.
Zelfs toen het niet kon door corona zijn we toch
blijven zingen! Via Zoom (digitale mogelijkheid)
en tuinrepetities is het koor overeind gebleven.

Wilt u ook bij het koor?

Bent u vrijwilliger of wilt u graag vrijwilliger
worden? Dan kunt u ook meezingen.
T 06 – 53 71 20 15
E m.ippel@warandeweb.nl

Vijf veel gezongen liederen
- Noyana,
een Zuid-Afrikaans processielied
- Somewhere over the rainbow,
uit de film The Wizard of Oz
- Love changes everything
- Whispering hope
- Vem kan segla (Wie kan zeilen)

Koorlid Marja Kuipers

Colofon
Huis van de tijd is een jaarlijkse uitgave van hospice Heuvelrug, onderdeel van Warande.
Het magazine is voor donateurs, geïnteresseerden en relaties. Heeft u een idee voor een
onderwerp, wilt u reageren of wilt u een extra exemplaar ontvangen? Stuurt u dan een
mail, met uw naam en adresgegevens, naar hospice@warandeweb.nl
Redactie
Mariette Ippel, Lidewij Hartman,
Claire van Spanje en Wilma Verkerk
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VOORWOORD & IN H OU D

“Dit is wat het hospice
wil bieden: een gastvrij
verblijf met deskundige
zorg”
Zomaar een koffiemomentje ‘s ochtends op een
doordeweekse dag. Een aantal van onze gasten
zijn er bij in de huiskamer, samen met de vrij
willigers en verpleging. Met mijn gevulde koffiekop
schuif ik aan en geniet van het gesprek. Het gaat
over verhuizen en dat roept voldoende gespreks
stof en anekdotes op. Ook het verhuizen naar het
hospice wordt genoemd: een ingrijpende stap, wat
kan je verwachten – wat staat je te wachten?
De reactie van de aanwezige gasten levert een
glimlach op: “ik heb hier een nog heel goede tijd
en ik voel mij thuis”. Dit is wat het hospice wil
bieden: een gastvrij verblijf met deskundige zorg.

We hopen in 2025 onze nieuwe plek te betrekken.
Een plek waar we meer verbonden zijn met de
natuur. We verhuizen namelijk naar de begane
grond. Om hier samen met het hele team vorm
aan te gaan geven is iets waar we naar uit kijken.
Het bieden van zorg aan onze gasten nu, en in de
toekomst: dat is wat we als team het liefste doen.
U bent van harte welkom in ons hospice!
Een hartelijke groet,
Wilma Verkerk-Veldhuizen
Manager zorg

Het afgelopen jaar is het tweede jaar op rij waarin
we hebben moeten dealen met de coronasituatie,
ik ben trots op de manier waarop het hospiceteam
hiermee is omgegaan. We kijken inmiddels uit
naar de plannen om het hospice te verhuizen:
de komende jaren gaan we hier vorm aan geven.
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We volgen de weg
die iemand wil gaan
Annerieke de Vries is schrijver. Na een carrière op operatieafdelingen,
koos zij ervoor om van schrijven haar beroep te maken. In 2018
verscheen haar debuut en in 2019 het boek ‘Een voltooid leven’. Deze
roman is gedeeltelijk waargebeurd en schreef zij naar aanleiding van
haar ervaringen met haar moeder, het delier en het afscheid.
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IN T E RV IE W

“De meiden nemen me mee naar een plek
in de bossen. Alles in mij protesteert, maar
ik laat het gelaten over me heen gaan. Het is
te heftig geweest de afgelopen dagen en ik
verlang naar rust.”
- Uit: ‘Een voltooid leven’

Proces

Annerieke vertelt: ‘Onze moeder lag in de
eerste kamer. Ze verbleef drie maanden in hospice
Heuvelrug en is in 2015 overleden. Bijna een jaar
daarvoor kreeg ze de diagnose: een tumor op haar
long. Dat was een heftige boodschap. De arts zei
dat hij niet meer zoveel kon doen. Maar moeder
ging er voor en dat was de start van een lang
ziekteproces met chemobehandelingen. En een
proces van mantelzorg voor mijn twee zussen
en mij. ’

Delier

De moeder van Annerieke kreeg toen thuis een
delier. Bij een delier raakt iemand in de war. Dit kan
onverwachts in een paar uur of een paar dagen
gebeuren. Meestal komt het door een ziekte, na
een operatie, of door medicijnen. Een delier komt
vaker voor bij oudere mensen, bij mensen die
problemen hebben met hun geheugen en bij
mensen vlak voor hun overlijden. ‘Ik kende een
delier wel, bijvoorbeeld verwardheid na opname
op de intensive care, maar dit was anders. Het was
heel heftig van het ene op het andere moment.
Mijn oudste zus was bij haar en in paniek: ze wist
niet meer wat ze moest doen. Onze moeder zei
vreselijke dingen en dacht dat we haar gingen
vergiftigen. Ze had heftige wanen en hallucinaties.’

Buiging

Er volgde een spoedopname in het hospice.
Haar moeder wilde niet, maar ze had 24-uurszorg
nodig. Voor de drie dochters was het een juiste
beslissing. ‘Het was echt een walhalla. Een diepe
buiging en respect voor alle verpleegkundigen en
vrijwilligers. We kregen soepjes, we konden weer
dochter zijn. Superfijn. En elke dag kwamen we
langs. We zaten vaak op het terras voor Heere
wegen, maar ook aan de achterkant. Dan wandelden we met haar een rondje in de rolstoel.
Achter het gebouw ligt een prachtige weide met
veldbloemen. Dat vond zij ook prachtig.’

Bewondering

In het hospice hadden de medewerkers veel oog
voor de moeder van Annerieke.
‘Ik vond ze hier goud. Ze hebben ons zo goed
begeleid en geholpen.’ Annerieke vertelt over

haar gesprekken met familieondersteuner Christiane Voit. ‘Ik was namelijk gefrustreerd, dat mijn
moeder deze weg koos in haar ziek zijn. Ze wilde
altijd euthanasie, maar nam geen besluit en wachtte maar af. Christiane zei toen: ‘je weet niet welk
pad iemand moet gaan. Maar als ze is overleden,
dan weet je waarom het is gegaan zoals het is gegaan’. We waren er alle drie bij toen ze overleed.
Mijn twee zusjes gingen daarna even naar buiten
om te roken. Ik bleef bij moeder. Toen wist ik het:
ze had de regie gehouden, ze had tijd nodig om in
het reine te komen. Nu heb ik bewondering voor
haar pad. De voorspelling van Christiane klopte,
met al haar ervaring.’

Bespreekbaar

Na deze ervaring is Annerieke anders naar
euthanasie gaan kijken. ‘De laatste campagne van
SIRE vond ik erg goed. Dat je over de dood moet
praten en niet er overheen. ‘Normaal’ sterven mag
er ook zijn, maar dat vinden we misschien eng en
lastig. We volgen de weg die iemand wil gaan.
Mijn wens is dat we de dood bespreekbaar maken.
Niet zwaarmoedig, maar op een speelse manier.
We krijgen er namelijk allemaal mee te maken.
Als je het namelijk hebt over de dood, dan heb je
het automatisch over het leven.’

“Een van de verpleegkundigen vertelt dat
het hele team zo van mij genoten heeft
en dat ze me zullen missen. Ook zullen ze
mijn familie missen die hier kind aan huis is
geweest, zegt ze. Ze leest een gedicht voor
en pakt dan de grote kaars. Saar mag hem
uitblazen en dan is mijn tijd in de hospice
officieel voorbij. ”
- Uit: ‘Een voltooid leven’

Lezing

Annerieke geeft nu lezingen over dit onderwerp,
vaak in hospices. Een groot deel van ouderen die
gaan overlijden, krijgt namelijk een delier.
‘Mijn zus heeft er nog steeds last van, het was toch
haar moeder die gemene dingen tegen haar zei.
Al help ik maar één iemand met meer informatie
over delier. Na een lezing bleef een keer een
oudere man wat hangen en dralen. Hij stond voor
me en huilde. Hij heeft altijd gedacht dat zijn
moeder hem haatte, maar zag nu in dat het een
delier was.’
Annerieke de Vries geeft op zaterdag
8 oktober 2022 een lezing bij het hospice
tijdens de open dag op de Internationale dag
van de palliatieve zorg.
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DE WAAR D E VAN EEN EI GE N B IB L IOT H E E K

Vertrouwd zoals moeder

tje

n
mome

Op mijn nachtelijke ronde liep ik bij meneer binnen. Meneer had
vroeger bij de verkeerspolitie gewerkt. Voor die functie moest je sterk,
stoer en sportief zijn, maar vooral nooit bang. Zo was dat in die tijd.
Meneer lag wakker en was opgelucht mij te zien. Het beeld van een
dramatisch verkeersongeluk hield hem uit zijn slaap. Hij was heel
bang, toen maar nu ook. Meneer vertelde mij over het vreselijke
ongeluk. Daarna deelde meneer zijn herinneringen aan een ontzettend
fijne jeugd. Met een lieve moeder. Ik bleek op haar te lijken. Frappant
veel eigenlijk. Hetzelfde postuur en dezelfde krullen. Ik was vertrouwd
voor meneer. Op een stoel naast zijn bed heeft ‘moeder’ nog een poosje
gezeten, zodat meneer rustig zou gaan slapen.

De waarde van een
eigen bibliotheek
Praten over de laatste levensfase. We merken
regelmatig dat dit moeilijk is voor de gasten van het
hospice, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers.
Heel begrijpelijk. In de periode dat het levenseinde
nabij is, hebben mensen veel meer diverse gevoelens
en herinneringen. Het is vaak lastig om passende
woorden of beelden hierbij te vinden. Terwijl het
kunnen uiten naar anderen of in jezelf heel belang
rijk is voor overdenking, het vinden van rust of om
een gesprek te beginnen. De boeken in de biblio
theek van Hospice Heuvelrug blijken hier een goed
hulpmiddel bij.
Janny Wierda, zorgvrijwilliger: ‘Gevoelens en vragen
spelen in de hoofden van mensen als ze bij ons zijn.
Bewust en onbewust. Of er komen ineens vragen
in hen op. Mensen zijn onzeker of zoeken beves
tiging. Er komt ook veel op ze af. Als we denken dat
een boek, afbeelding of gedicht dan kan helpen,
gaan we naar onze bieb. De bibliotheek is een kast
met boeken die in het hospice staat. We hebben
de bieb breed opgezet: voor alle mensen uit iedere
maatschappelijke stroming hebben we boeken en
gedichtenbundels. Er zijn ook boeken over diverse
perspectieven en facetten uit het leven en alles wat
te maken heeft met de laatste levensfase. We heb
ben ook grootletterboeken en kinderboeken over de
laatste levensfase.’
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‘Het is fijn dat we structureel geld hebben om
nieuwe boeken te kopen. Maar mensen mogen ook
boeken geven. Ik kijk met de geestelijk verzorger
naar de nieuwe en aangeboden boeken: past het
boek bij de vragen en het verleden van onze lezers?
Als dit zo is, komt het boek in onze mooie bieb en
schrijf ik het op de boekenlijst erbij. Zo hebben én
houden we een mooie en betekenisvolle bibliotheek.’

RE S U LTAT E N RE KE N IN G 2 0 2 1

Verantwoording Stichting
Vrienden van hospice Heuvelrug
Resultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een
batig saldo van € 20.041. Dit saldo
werd voornamelijk veroorzaakt door
een aantal legaten, de spinning
marathon en een verjaardagactie
van een donateur. De Stichting
streeft naar een jaarlijkse opbrengst
van ongeveer € 40.000 om aan haar
verplichtingen te kunnen voldoen.
Legaten vormen een incidentele,
maar zeer welkome, bron van
inkomsten en worden gereserveerd
om de meerjarentoezegging aan
het hospice, die de continuïteit van
het hospice garandeert, te borgen.
Om de toekomst van het hospice
te zekeren en de besteding van
de legaten vast te leggen is er een
bestemmingsreserve opgenomen,
waarmee voor de komende tien
jaar de bijdrage aan het Hospice
gezekerd is.

Bijdrage

In 2021 is er een bijdrage van de
Vriendenstichting aan het hospice
van € 35.000 toegezegd. Voor de
komende jaren wordt er gestreefd
naar een verhoging tot € 40.000 per
jaar om extra zorg te kunnen blijven
bieden. Naast de reguliere ondersteuning van het hospice is er in
2021 ook bijgedragen in de eigen
bijdrage als gasten niet in staat
waren deze uit eigen middelen te
voldoen.
Bereikbaarheid van hospicezorg
voor iedereen is waar wij ons als
Stichting hard voor maken.
De vaste bijdrage voor 2022 is
vastgesteld op € 40.000.

bestemd als bijdrage voor de
nieuwbouw van het hospice.
Vanaf 2020 is vanuit de ontvangen
legaten een geoormerkte reserve
gevormd, die gedurende tien jaren
de continuïteit van de bijdrage aan
het hospice moet garanderen.
De reserve is op balansdatum
€ 350.000, jaarlijks wordt deze
reserve herzien.
Het bestuur is dankbaar voor
alle financiële bijdragen van
het afgelopen jaar en de grote
betrokkenheid van gasten, hun
verwanten, medewerkers en vrij
willigers. Zij allen hebben hun
bijdrage geleverd aan weer een
jaar kwalitatief hoogwaardige
hospicezorg.
Het volledige jaarverslag vindt u op
onze website: hospice-heuvelrug.nl

Muzikale en sportieve
bijdragen

Benefietconcert Winterreise
Vijf muzikanten (Richard Botman,
Wil Spronck, Ko Melis, Ron Kuijper
– zang, Roel van Kuppevelt – piano)
vertolkten het muzikale stuk Winterreise van Schubert. De zaal was
uitverkocht. De opbrengst van de
kaartjes (€ 1.280,00) komt volledig
ten goede aan de stichting. Daarnaast heeft ook Rabobank Rijn en
Heuvelrug een donatie gedaan
(€ 500,00) om dit initiatief een
steuntje in de rug te geven. Tenslotte werd er door popkoor Zing je Rot
een cheque aangeboden van
€ 640,00. Dit is de opbrengst van de

verkochte kaartjes voor een tweedaags optreden in de Oosterkerk
dat helaas door corona geen doorgang kon hebben. Met dit mooie
bedrag kan hospice Heuvelrug een
nieuw fornuis aanschaffen, zodat
de kookvrijwilligers smaakvolle
maaltijden kunnen blijven bereiden
voor de gasten. Daarmee voegen zij
leven toe aan de dagen, waar vaak
geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven.
Roparun
Team Amazing heeft 10 jaar lang
een sportieve prestatie geleverd
voor mensen met kanker door
deelname aan de ROPARUN.
Theo Deur en Marga van het Erve
overhandigen namens Team
Amazing een mooie waardecheque
aan hospice Heuvelrug.
Hardloopteam doet mee aan
Heuvelrugloop voor het hospice
Een team van 23 lopers voor
Hospice Heuvelrug heeft
meegedaan aan de Heuvelrugloop in Maarn. Het team bestond
uit medewerkers van het hospice
en Warande, vrienden, familie en
sportmaatjes. Onder tropische
omstandigheden renden ze naamsbekendheid en donaties bij elkaar.
Sommige lopers liepen de 4,2 km,
de meesten liepen de 10 km en een
loper deed zelfs de halve marathon.
Loopster Monique werd derde op
haar afstand en won een beker.
Totaal is er € 947,50 opgehaald.
Hier zijn we ontzettend blij mee!

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen is een
bestemmingsreserve nieuwe huisvesting voor een bedrag van
€ 345.636 opgenomen. Dit bedrag
is niet vrij besteedbaar. De mid
delen zijn verworven door het
voormalige Steunfonds Hospice
Heuvelrug en zijn specifiek
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Een gastvrij verblijf
Het hospice biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen
met een levensverwachting van minder dan drie maanden, die niet
meer thuis kunnen wonen. Het hospice wil een veilige plek bieden,
waar mensen zich zoveel mogelijk thuis voelen en zichzelf kunnen
zijn. Ons uitgangspunt is wat de gasten belangrijk vinden. We stem
men de zorg af op de wensen en behoeften van de gasten. Ook
hebben we voor de familie en naasten aandacht.
Deskundige zorg

Er is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, een
gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig.
Verpleegkundig complexe zorg is dan ook mogelijk.
De medische zorg krijgt u van uw eigen huisarts of
van een huisarts die aan het hospice is verbonden.
Een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en
diëtist kunnen we zo nodig inschakelen. Het hospice heeft een vaste geestelijk verzorger. Verpleeg
kundigen bieden ook psychosociale zorg. Zij steunen
en begeleiden u en uw naasten in het proces van
afscheid nemen en rouw. Daarnaast zijn er ongeveer
80 geschoolde vrijwilligers: zij zorgen dat er veel
aandacht is voor uw wensen. Zij helpen in de
dagelijkse zorg, maar zijn ook beschikbaar voor
een praatje, een met zorg bereide maaltijd, naar
buiten gaan in de rolstoel of met het bed of een
voetmassage. Veel is mogelijk.

Kwaliteit van leven

Het hospice staat open voor mensen van alle achtergronden en culturen. Ons uitgangspunt is de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven bieden, waarin u de
regie behoudt. In de laatste levensfase is genezing
niet meer mogelijk. Onze zorg en behandeling is dan
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ook gericht op verlichting van belastende symptomen
en niet op het verlengen van het leven. We be
spreken en respecteren uw persoonlijke wensen rond
behandeling en levenseinde. Euthanasie is mogelijk
binnen het wettelijk kader in het hospice.

Voorzieningen

Het hospice heeft zes ruime kamers met een eigen
sanitaire ruimte. Ook zijn er een woonkeuken en
twee huiskamers. Hiervan kunt u altijd, alleen of met
bezoek, gebruik maken. We hebben geen vaste
bezoekuren. Uw naasten kunnen op bezoek komen
wanneer u wilt. Als een familielid of naaste wil blijven
overnachten, dan kan dat bij u op de kamer of in een
kleine logeerkamer.
De kookvrijwilligers zorgen voor bijna alle warme
maaltijden. Naasten en familie kunnen tegen een
vergoeding mee-eten. Een kapper en pedicure zijn
beschikbaar. Ook is er een kleine bibliotheek voor
het lenen van boeken. Alcohol en softdrugs zijn
toegestaan, tenzij er medische bezwaren zijn of het
gebruik ervan leidt tot overlast. Roken op de kamer is
niet toegestaan.

A L G E ME N E IN F ORMAT IE

Aanvullende zorg & gastvrijheid

Het hospice biedt aanvullende zorg. Deze zorg kan
het welbevinden bevorderen en ondersteunt de
reguliere zorg. U kunt gebruik maken van hand- of
voetmassage, luisteren naar muziek en er is beeldende begeleiding. Ook bieden wij aromazorg.
Wij voegen etherische oliën toe aan verdampers,
massageolie of badolie. Voor specifieke lichamelijke
klachten kunnen wij een olie maken, gericht op deze
klachten. Het verdampen van geuren is vaak een
prettige en ontspannende ervaring. Het is mogelijk
om gebruik te maken van dokter Snuffel. Een speciale
begeleider komt met honden naar het hospice. Deze
zijn getraind in contact met o.a. ouderen en mensen
met een zorgvraag. Bij onze gasten brengt het mooie
herinneringen aan vroegere huisdieren naar boven.
De stichting Vrienden hospice Heuvelrug maakt dit
financieel mogelijk. Daarnaast maakt de stichting het
mogelijk dat bezoek iets lekkers krijgt bij de koffie of
thee. Ook is er een kopje soep voor de liefhebbers
aan het einde van de middag.

Dit is het huis van de tijd
Met kamers van genoeg en tekort
Dit is het huis met een gang
Van de tijd die gegeven is
Een huis met een deur
Van nog en nog niet en nu al
Een huis van tijd van leven
Precies op dit moment
Dit is het huis van komen en gaan
Een huis op de grens
Het huis van nog even wonen
In de tijd – wees welkom mens
- Jos van Hest

Locatie

Het hospice is gevestigd in wooncentrum Heere
wegen en is onderdeel van Warande. Het ligt in een
bosrijke omgeving in Zeist en binnen een kilometer
van treinstation Driebergen-Zeist. De bus stopt
binnen 100 meter van het hospice.

Kosten

De kosten voor verzorging, verpleging en verblijf in
hospice Heuvelrug kunnen worden betaald vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorg
verzekering. Het is afhankelijk van uw situatie waar u
gebruik van kunt maken. Meer informatie vindt u in
de folder ‘Financiële regelingen’.

Keurmerk

Hospice Heuvelrug heeft het Prezo keurmerk. Dit is
een kwaliteitsmodel van kwaliteitsinstituut Perspekt
(www.perspekt.nu). Binnen Prezo Hospicezorg staan
de patiënten en hun naasten centraal. Hoe ervaren
zij hun woon- of leefsituatie? Hoe beleven zij hun
situatie spiritueel, sociaal, fysiek en psychisch? Welke
specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase?
En welke behoeftes hebben naasten als het gaat om
nazorg? Prezo kijkt naar de geleverde prestaties aan
patiënten en hun naasten,
en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de
ervaringen van patiënten
en naasten.

ntje
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Wel heel lekker water!

Mevrouw eet en drinkt niet veel meer. Ze was thuis gewend aan een
glaasje rosé elke middag. Nu drinkt ze af en toe een klein slokje. Ze heeft
al dagen last van een droge mond. Ze zuigt op een nat sponsje water.
Het valt de familie op dat mevrouw zoveel op het sponsje zuigt. Wat apart
dat ze dat water zo lekker vindt, zegt een bezoeker die haar sponsje
bevochtigt. Water? Dat is een glaasje rosé, zegt een andere bezoeker.
Mevrouw en bezoekers liggen in een deuk. Bezoek had steeds het sponsje
per ongeluk in de rosé gedoopt in plaats van in water.
Geen wonder dat het zo lekker was.
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H ELPT U O N S O O K ?

Cheque van €10.000 na 50ste verjaardag

Helpt u ook mee?
De zorg, die hospice Heuvelrug biedt, is van hoge kwaliteit.
Daar zit ook een prijskaartje aan. Het hospice heeft voor een groot
deel van haar zorgverlening steun nodig van particulieren en
bedrijven. De Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug organiseert
activiteiten om fondsen te werven en donateurs te interesseren.
Elke vorm van financiële steun wordt op prijs gesteld.
Verjaardag

Raymond Kuijten overhandigde in december 2021
namens zijn familie een cheque ter waarde van
€10.000 aan hospice Heuvelrug. Kuijten: ‘Ik gaf een
tuinfeest voor mijn vijftigste verjaardag en vroeg me
af: wat zou ik als cadeau willen? Ik ben een gelukkig mens en heb alles wat ik nodig heb. ’Raymond
vroeg daarom zijn gasten om een donatie voor het
hospice. ‘Mijn overleden vader was betrokken bij de
oprichting van het hospice en daarna voorzitter van
het bestuur. Het is een mooi bruggetje naar hem
en ik sta achter het doel van het hospice. Iedereen
verdient het om waardig te sterven en dat is door
privéomstandigheden niet altijd mogelijk in huiselijke
kring. Ik vind het mooi dat het hospice bestaat en dat
mensen in de laatste levensfase hun verhaal kwijt kunnen en dat er anderen zijn die hen die extra aandacht
geven. Medewerkers en vrijwilligers nemen de taak op
zich om er in een moeilijke fase voor anderen te zijn.’

Geïnspireerd geraakt?

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bijdragen.
Periodieke schenking
Met een periodieke schenking van vijf jaar of langer
steunt u het hospice met een vast bedrag. Op deze
manier kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomensbelasting. Sinds 2014 is het niet
meer nodig hiervoor een notariële akte op te laten
maken.
Nalatenschap
Via een nalatenschap kunt u, op uw eigen manier,
bijdragen aan het hospice. Via uw notaris kunt u aangeven dat u wilt nalaten en op welke manier u dit wilt
doen. Het hospice heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van successierecht. U bent er dus zeker van dat
het volledige bedrag bij het hospice terechtkomt.
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Erfstelling
U benoemt Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug tot
één van uw erfgenamen. U legt dit vast in uw testament. Hoeveel de stichting ontvangt, is afhankelijk
van de omvang van uw nalatenschap en van het
aantal mede-erfgenamen.
Word vriend
Vriend worden kan al vanaf € 25,00 per jaar. Een
hogere bijdrage is uiteraard welkom. Met uw bijdrage
kan de stichting onder andere de regeling mogelijk
maken, ter ondersteuning van diegenen die de eigen
bijdrage voor een verblijf in het hospice niet kunnen
betalen. Op de website vindt u een speciaal formulier
om u aan te melden. Maar u kunt ook mailen naar
hospice@warandeweb.nl.

Essentieel

Met een bijdrage kan de Stichting Vrienden Hospice
Heuvelrug onder meer opleiding en ondersteuning
van vrijwilligers, hartverwarmende projecten voor
gasten, speciale voorzieningen en huisvestingszaken
bekostigen. Ook kan de Stichting een tegemoet
koming bieden aan gasten, die de eigen bijdrage
niet kunnen betalen. De basisverzekering vergoedt
namelijk niet alles. Voor medewerkers van het
hospice is het essentieel dat gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in kleine
dingen, zoals bloemen op tafel, kunst aan de muur,
een lekker kopje vers bereide soep. Kortom, alles dat
eraan bijdraagt dat onze gasten en hun naasten zich
thuis voelen.

Benieuwd naar de verantwoording?

Benieuwd naar de verantwoording van de uitgaven?
Op pagina 6 en op de website staat het jaarbericht
over 2021. Hierin verantwoordt Stichting Vrienden
Hospice Heuvelrug hoe zij omgaat met donaties,
giften en legaten en welke uitgaven hier tegenover
staan. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt
u contact opnemen met het bestuur via hospice@
warandeweb.nl.

COL U MN

Verpleegkundige Claire van Spanje-Blom

Mantelzorgers
Boven haar mondkapje zie ik vermoeide ogen. Het is
een aanname dat haar ogen getekend zijn door ver
moeidheid. Ik heb haar niet eerder ontmoet. Dochter
is pas net binnen. De ambulanceverpleegkundigen
hebben een half uur geleden moeder naar ons hos
pice gebracht. Dochter kwam op eigen gelegenheid.
En nu zijn ze weer bij elkaar. Moeder en dochter
waren eigenlijk altijd al samen. Vanaf haar geboorte
waren ze samen: een gezin van twee. Een echtgenoot
en vader was nooit in beeld. Ze oogt dus vermoeid,
die dochter. Ze is mantelzorger voor haar moeder.
Al vele jaren. En mantelzorgers worden op enig
moment nou eenmaal moe. Dit is geen aanname,
maar een gegeven.
Halverwege de jaren negentig organiseerde ik met
een werkgroep van verpleegkundigen een sympo
sium. ‘Mantelzorg’ was als vernieuwend thema op
het programma gezet. Het begrip mantelzorg was
destijds niet ingeburgerd. Probeer het eens voor te
stellen! Het huidige zorgsysteem kan niet meer zon
der. Langdurige onbetaalde zorg voor onze naasten is
niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wat
ik destijds nog niet kon bedenken is, dat ik zelf die
mantelzorger zou worden. Eerst voor mijn vader en
later voor mijn moeder. Mijn zorgafhankelijke ouders
waren gescheiden en woonden alleen. We rolden er
als het ware in, mijn broer en ik. Het was vanzelf
sprekend. Uiteindelijk werden het twaalf bijzondere
jaren. Het is ontzettend fijn om er voor je dierbare(n)
te mogen zijn. De relatie met mijn ouders werd eens
te meer werkelijk en verdiepend. En ook de band
met mijn broer is er door versterkt. Echter, met de
toenemende beperkingen van mijn ouders groeiden
ook de taken en verantwoordelijkheden. Er kwam
steeds meer bij. Voorbij de eigen grenzen, omdat je
de grenzen gewoonweg niet meer (er)kent.
Ik zit naast mijn eigen zieke moeder en geef de ver
pleegkundige nog gauw enkele essentiële instructies.
Als een haastig geschreven to do lijstje. Maar wat
zou ik zelf nog voor mijn zieke moedertje kunnen
doen? Ik zou alles willen doen, als ik haar maar niet
hoeft achter te laten. Een onaangenaam, maar her
kenbaar gevoel drukt op mijn schouders. De vervor
ming van liefde en verdriet. Het heet schuldgevoel.
En dan ineens, voel ik mij zo ontzettend alleen.

Dochter is even weg. Moeder grijpt haar kans en
fluistert dat dochter te veel op haar nek zit. Moeders
woorden zijn herkenbaar in de wijze waarop dochter
zich presenteert. Moeder is moe en doet er het
zwijgen toe. Dochter is ook moe, maar geeft zich er
niet aan over. En zit juist vol adrenaline. Ze maakt
een vuist voor de beste zorg voor haar moeder. Zij
alleen weet wat moeder nu nodig heeft! Er is boos
heid en ze voelt zich schuldig aan de opname van
moeder. Doet ze er wel goed aan?
Gedurende de jaren dat ik als verpleegkundige in het
hospice werk, zie ik ‘ze’ binnenkomen. Nabij hun
zieke echtgeno(o)t(e), partner, vader, moeder broer,
zus of vriend(in). Volgepakt met noodzakelijke spul
len en ondertussen alert en bewust van de omge
ving. Dit beeld roept van alles in mij op. De mantel
zorgers. Meestal vrouwen, meer dan eens werkzaam
in een dienstverlenend beroep. Meerdere ballen
tegelijk hoog houdend. Ik voel mij verwant. Ik ben
één van hen.
De belangeloze inspanningen van mantelzorgers
in onze samenleving zijn van onschatbare waarde.
Erkenning voor hun taak, gevoelens, eenzaamheid,
het behouden van veerkracht en alles wat er dage
lijks aan de orde is. Gelukkig is dat niet onopgemerkt
gebleven. Er zijn heel veel initiatieven. Jaarlijks is
10 november ‘dag van de mantelzorg’. Bijna vijf mil
joen zorgzame helden worden in het licht gezet; om
hun bijzondere liefdevolle zorg voor hun naaste. Zelf
heb ik pas na enkele jaren deze dag durven te om
armen…. “Is dat ook voor mij?” Het bleek een heer
lijke ontspannen verwendag met gelijkgestemden te
zijn. Ik zou alle mantelzorgers willen oproepen om
gebruik te maken van de aandacht die er voor hen is.
Het geeft je vertrouwen en een boost om weer verder
te kunnen.
‘De dag van de mantelzorg’ heeft voor mij een
andere betekenis gekregen. Een dag om te
reflecteren op wat is geweest.
De zorgmantel heb ik niet van mij afgeworpen,
hij gleed behoedzaam van mijn ontlaste schouders.
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VEELGEST ELDE VR AGEN

Veelgestelde
vragen
Ik heb een
hondje. Mag
die mee naar
het hospice?
Huisdieren morgen in over
leg mee. We hebben gasten
gehad met een hond, kat
en kanariepiet. Belangrijk
is wel dat u iemand heeft
om u te helpen uw dier te
verzorgen en eventueel uit
te laten. Onze medewerkers
en vrijwilligers kunnen u
hier helaas niet bij helpen.

Ik heb nooit
in de zorg gewerkt. Kan ik
zorgvrijwilliger
worden?
Dat kan zeker. U krijgt
een uitgebreid inwerk
programma. Ook bieden we
scholingen waarin u leert
hoe u de gast kan verzor
gen en bijvoorbeeld trans
fers (van stoel naar bed)
kan maken. Ook hebben
we elk jaar een inspira
tie- en thema-avond met
interessante lezingen of
presentaties. En we bieden
ondersteuning met speciale
begeleidingsgroepen voor
vrijwilligers.

Hoe kan ik er
voor zorgen dat
ik er verzorgd
uit blijf zien?
Op dinsdag, woensdag en
donderdag is de kapsalon
geopend. Als u hiervoor een
afspraak wilt maken, dan
kunt u dat aangeven bij één
van de medewerkers.

Gaat het vooral
over de dood
in het hospice?
Nee, het gaat vooral over
het leven bij ons. We
hechten waarde aan wat
geweest is en wat er nu nog
is. We denken aan de mooie
momenten en we kunnen
uitspreken wat we nog
willen zeggen. Dat levert
mooie, warme en soms
verdrietige gesprekken op.

Ik heb lange tijd voor mijn
naaste gezorgd. Geef ik dat nu
allemaal uit handen?
Naasten zijn van harte welkom om te (blijven) helpen
bij de zorg, maar dat hoeft niet. Door de intensieve zorg
aan iemand anders over te laten, ontstaat er ruimte voor
andere zaken. Bijvoorbeeld herinneringen ophalen of
uitspreken wat er nog gezegd moet worden. Er is altijd
een professional aanwezig voor de (intensieve) zorgtaken,
zodat u weer partner of zoon of dochter kan zijn.

Kan ik als
naaste blijven
logeren?
Zeker kan dat. U kunt op
de kamer van uw naaste
logeren. Ook hebben we een
speciaal koppelbed. Dit bed
wordt gekoppeld aan het
bed van uw naaste, zodat u
weer samen kunt zijn.

Wat zijn de
bezoekuren?
We streven er naar om
gasten en naasten zich zo
goed mogelijk thuis te laten
voelen binnen het hospice.
Daarom hebben we geen
bezoektijden. De wens van
de gast rondom bezoek is
bepalend.

www.hospice-heuvelrug.nl

