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Transferverpleegkundige in het 
ziekenhuis: spin in het web

Een transferverpleegkundige, wat doet die eigenlijk? En wat hebben zij 

te maken met het Hospice Lansingerland. Tijd om eens op onderzoek 

uit te gaan. In Franciscus Gasthuis & Vlietland werken in totaal 

20 transfer verpleegkundigen (locatie Gasthuis & Vlietland). 

Lees meer op pagina 2

Niet allemaal tegelijk maar per dag zijn 
er zeker 5 tot 6 nodig per locatie. Zelfs 
tijdens de avonddiensten in het ziekenhuis 
is er een transferverpleegkundige aanwezig 
op de afdeling Spoedeisende Hulp om 
acute opvang of zorg te kunnen regelen.
Marian, Anouk en Kirsten werken er al 
meerdere jaren als transferverpleegkundi
gen Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

Marian: “Een transferverpleegkundige 
regelt kort gezegd alles wat te maken heeft 
met de nazorg na een ziekenhuisopname of 
poliklinische behandeling. Behalve dan de 
huishoudelijke hulp of een nieuwe woning, 
dat zijn taken voor de gemeente of de 
familie. Geen enkele dag is hier hetzelfde. 

Het ene moment ben je voor iemand 
bijvoorbeeld sondevoeding aan het regelen 
en daarna help je iemand met de opname in 
een hospice. Veel is afhankelijk van de 
hulpvraag en de op dat moment beschik
bare mogelijkheden. Helaas kunnen wij niet 
toveren. We moeten het doen met de 
mogelijkheden die op dat moment 
beschikbaar zijn. Zo is er bijvoorbeeld niet 
altijd plek in een verpleeghuis in de buurt 
maar wel in een verpleeghuis een aantal 
kilometers of dorpen/steden verder. 
Dat maakt het soms wel een uitdaging. 
Want we willen de beste zorg regelen. 
Daarbij staat de zorg voor de cliënt voorop 
maar je wilt het ook niet onnodig lastig 
maken voor bijvoorbeeld de familie.

Zorg voor iedereen
Anouk: “Wij bieden zorg aan iedereen. 
Dus het zijn bijvoorbeeld niet alleen 
ouderen die tijdelijk naar een verzorgings
huis moeten maar bijvoorbeeld ook 
daklozen, verslaafden, kinderen die
sonde     voeding nodig hebben, dementerende 
mensen. 

V.l.n.r.  Kirsten Anouk en Marianne
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Voor iedereen gaan wij de best mogelijke 
zorg regelen. Daarnaast stellen wij ook de 
indicatie vast. Dat is weer heel belangrijk 
voor het bepalen van welke zorg iemand 
krijgt. We zijn vaak echt een spin in ’t web. 
De verbindende link tussen het ziekenhuis 
en de buitenwereld. 

Kirsten: “Daarom vinden wij het ook 
belangrijk om goede contacten te hebben 
met bijvoorbeeld het Hospice Lansingerland. 
Niet alleen maakt dit het belletje gemak
kelijker maar je kan daardoor ook beter een 
inschatting maken of iemand op zijn of  
haar plek is daar. Helaas is er niet altijd de 
tijd of de mogelijkheid dat bijvoorbeeld een 
familielid of de persoon zelf kan kijken  
bij een hospice. Dan is het heel fijn en 
waardevol als wij er wel eens zijn geweest en 
een goed beeld hebben van de sfeer.”

Een warme huiselijk plek
Anouk: “Als transferverpleegkundige  
kom je in beeld als iemand al een gesprek 
heeft gehad met de behandeld arts of 
verpleegkundige op de afdeling. Wij hebben 
hierin dan een uitvoerende en soms een 
extra voorlichtende rol. Wij regelen de juiste 
zorg en dat is altijd maatwerk. Als er iemand 
komt die naar een Hospice gaat, geven wij 
deze voorrang. Hoe cru het ook klinkt, deze 
mensen hebben niet meer alle tijd.  
Vaak hebben mensen vragen over het reilen 
en zeilen in een Hospice. Weten ze niet zo 
goed wat ze er van mogen en kunnen 
verwachten. Wij hebben goede contacten 
met het Hospice Lansingerland.” Marian: 
“Wij zijn er geweest op een vrijdag en wat 
me erg is bijgebleven is dat iemand een 
appeltaart had gebakken. Het is een hele 
fijne, huiselijke plek waar eigenlijk ook niks 

te gek is voor de gasten. Als je midden in de 
nacht een kroket zou willen, regelen ze dit 
nog voor je. De gasten worden echt in de 
watten gelegd. De vrijwilligers zijn echt 
enorm betrokken. Het is een plek met een 
open positieve sfeer. De familie wordt goed 
betrokken in de verzorging. De locatie is ook 
op een centrale plek in het dorp. Met een 
hele mooie tuin. Wij vinden het jammer dat 
er soms geen plek is. Maar daar heeft 
niemand invloed op. 

Kirsten: “Doordat je weet hoe goed de 
verzorging is in het Hospice Lansingerland 
geeft het mij een gevoel van voldoening als 
je die laatste zorg voor iemand kan regelen. 
Je weet gewoon dat diegene daar echt goed 
verzorgd en zelfs verwend wordt. Het is fijn 
samenwerken.”
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Jeanette Voets
Jeanette is ruim vier jaar lid geweest van de Vrienden van  
Hospice Lansingerland. Eerst als bestuurslid, maar al snel nam ze 
het stokje over van voorzitter Vincent de Beer. Jeanette: “Ik had 
nog niet eerder aan fondsenwerving gedaan, maar vanwege het 
enthousiasme in de groep had ik er alle vertrouwen in dat we met 
elkaar veel konden bereiken.

En dat is gelukt. De afgelopen jaren hebben we steeds voldoende 
geld en goederen kunnen inzamelen om het hospice draaiende te 
houden. Veel inwoners en bedrijven dragen het hospice een warm 
hart toe. En terecht. De vrijwilligers aan het bed zetten zich met 
zoveel zorg en liefde in. Ze doen er alles aan om de gasten de 
laatste periode van hun leven waardig door te laten brengen. 

Zelf heb ik me behalve voor het werven van fondsen ook ingezet 
om de samenwerking tussen de beide besturen te versterken, zodat 
we de inkomsten en uitgaven beter op elkaar af konden stemmen. 
Wat is er nodig in het hospice en hoe kunnen we dat als Vrienden 
voor elkaar krijgen? Die samenwerking is essentieel om ervoor te 
zorgen dat je met elkaar de juiste dingen doet.

Ik kijk terug op een hele mooie periode bij de Vrienden en wens 
iedereen die betrokken is en blijft bij het hospice het allerbeste toe.”

Annette Docter
Voor Annette was het hospice niet onbekend, aangezien zij 
regelmatig als eindredacteur van De Heraut berichten over het 
hospice in Bergschenhoek plaatste. Na een tweet van secretaris 

Suzan Snels van de Vrienden waarin zij aangaf op zoek te zijn naar 
een notulist, aarzelde Annette geen moment en meldde ze zich aan. 
Al snel werd zij naast notulist ook bestuurslid van de Vrienden.

“Het hospice is me zeer dierbaar geworden” vertelt Annette.  
“De inzet en liefde waarmee vrijwilligers en andere bij het hospice 
betrokkenen zich dagelijks inzetten voor de gasten is geweldig.  
Het kostte me dan ook geen enkele moeite me als lid van de 
Vrienden in te zetten om dit goede doel financieel te ondersteunen. 
Eén van de hoogtepunten was het organiseren van het Dictee 
Lansingerland, dat een aantal keer werd georganiseerd en veel geld 
opleverde.

Ik was ook nauw betrokken bij de Lichtjesavond, een mooi initiatief 
van Lionsclub Berkel en Rodenrijs in het Lionsbos, waar we ons als 
Vrienden bij aansloten. 
Inmiddels heb ik veel bestuursleden zien komen en gaan. Het is 
steeds weer een fijne groep mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor het hospice.”

Wat Annette als heel bijzonder heeft ervaren is de steun vanuit  
de inwoners, het verenigingsleven en het bedrijfsleven van 
Lansingerland (en omgeving). “Ook zonder dat we er om hoefden  
te vragen, ontvingen we giften en donaties. En bij wie we wel 
aanklopten, deden we dat nooit voor niets. In één woord 
hartverwarmend!” 

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland nam aan 
het eind van 2019 afscheid van twee bestuursleden, 
Jeanette Voets en Annette Docter. Beiden hebben zich met 
veel enthousiasme en toewijding ingezet voor het hospice.
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‘Stokje doorgegeven door 
twee enthousiaste vrienden 
Annette en Jeanette’

Jeanette  (links) en Annette



In december 2019 werd in het TV pro-
gramma De monitor van KRO / NCRV 
aandacht besteed aan de zorg in een 
hospice.  

Het onderwerp van de uitzending was ‘hoe 
goed is de kwaliteit van de zorg in een 
hospice en hoe wordt de kwaliteit gewaar
borgd’. Met onder andere deze vraag 
werden de coördinatoren van Hospice 
Lansingerland benaderd door de redactie; 
wilden zij meewerken aan deze uitzending? 
Na afstemming met het bestuur van 
Stichting Hospice Lansingerland en 
afweging van de communicatieeffecten 
werd besloten van harte mee te werken aan 
de uitzending. Stichting Hospice Lansinger
land vindt het erg belangrijk dat het hospice 
werk onder de aandacht van iedereen komt 
én dat naast de mooie kanten, ook de zaken 
waar aandacht aan besteed moet blijven 
worden bespreekbaar zijn.

De voorbereidingen en de opnamen
Ter voorbereiding van de televisieopname is 
regelmatig overleg geweest met de redactie 
van De Monitor. De tvmakers mochten wat 
ons betreft alles vragen en filmen tijdens  
de opnamedag. Natuurlijk waren we wel 
voorzichtig met de privacy van de gasten, 
naasten en de aanwezige vrijwilligers.  
Dit is vooraf goed met elkaar besproken.  
We wilden niet dat het een geregistreerd 
beeld zou worden, maar een impressie van 
de gang van zaken binnen ons hospice.  
Het is het dan wel spannend als ze komen 
en gaan filmen. We hadden alle vertrouwen 
in een juiste weergave van dat wat we doen 
en hoe we het hebben geregeld. 

Maar hoe is het eigenlijk allemaal 
geregeld in Hospice Lansingerland?
Brigitte de Jong en Letty van Velsen zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken in het hospice. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers, de 
professionele zorg, de gasten, familie, 
ziekenhuizen en andere verwijzers, hulpver
leners enz. Het bestuur van Stichting 
Hospice Lansingerland is een bestuur op 
afstand. Een duidelijke verdeling van de 
taken.

Wij vinden daarnaast dat we altijd moeten 
blijven openstaan voor suggesties en 
verbeteringen. Dat houdt niet alleen scherp 
maar zorgt er ook voor dat we actueel 
blijven. Tijdens de uitzending van het 

programma kwam naar voren dat er soms 
wel een grijs gebied is tussen de 
professionele thuiszorg en de vrijwilligers 
begeleiding binnen een hospice. En dat 
klopt. Wie doet wat en hoe spreek je dit met 
elkaar af? Wij zijn ons hiervan ook zeer 
bewust en hebben daarom voor veel 
onderwerpen ook duidelijke regels. Dat is 
nodig, dat zorgt voor rust en duidelijkheid.

Duidelijke afbakening
In het programma kwam deze taakscheiding 
duidelijk naar voren. De professionele 
verpleging is er voor verpleegkundige zorg, 
de contacten met de behandelend (hospice) 
huisarts, het uitzetten en toedienen van 
medicatie. De vrijwilliger in het hospice 
ondersteunt de verpleegkundige bij bv het 
wassen of de verzorging van een gast.  
De vrijwilliger is de gastvrouw of gastheer in 
huis, voert gesprekken met gasten en 
naasten, ondersteunt de gast tijdens bv de 
toiletgang of het verplaatsen in en uit bed, 
bereidt de maaltijden, verzorgt koffie en 
thee en heeft talloze ondersteunende 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden. 
Echter, de vrijwilliger in Hospice Lansinger
land geeft nooit medicatie of verricht een 
verpleegkundige handeling. Wij vinden dat 
de professionele zorg niet kan worden 
vervangen door inzet van vrijwilligers. Dat 
zou een ongewenste situatie zijn. Wij 
hebben een duidelijke afbakening van de 
taken. We zijn heel dankbaar voor alle 
vrijwilligers en willen ook hen beschermen. 

Hospice Lansingerland in 
TV-programma ‘De Monitor’
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Zo heeft een vrijwilliger nooit meer dan 
twee keer per week een dienst en duren 
deze nooit langer dan vier uur. Natuurlijk 
kan het in vakantieperiodes of extreme 
drukte wel eens gebeuren dat iemand extra 
komt, maar dat zijn dan echt de uitzonde
ringen. Omdat in Hospice Lansingerland 
meer dan 80 vrijwilligers kunnen worden 
ingeroosterd voor de ‘begeleiding aan bed’ 
zoals we dat noemen, zijn de roosters bijna 
altijd rond. 365 Dagen per jaar, tussen  
7.00 uur en 23.00 uur zijn 3 vrijwilligers 
aanwezig.

Training, onze verantwoordelijkheid
De werkzaamheden en verantwoordelijk
heden die de vrijwilligers uitvoeren is iets 
wat men leert in de cursus die de 
vrijwilligers volgen voordat ze beginnen  
met het vrijwilligerswerk. Deze cursus is 
gebaseerd op de introductiecursus voor 
nieuwe vrijwilligers van de VPTZ 
(Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg).
Verder krijgen de vrijwilligers ieder jaar een 
training ‘handen aan het bed’. Ook gaan een 
aantal vrijwilligers jaarlijks naar diverse 

bijscholingen van de VPTZ. Het is onze 
verantwoordelijkheid dat de vrijwilliger weet 
wat men moet doen bij bijvoorbeeld brand 
of andere calamiteiten rondom het huis. 
Hiervoor volgen vrijwilligers eenmaal per 
twee jaar een veiligheidstraining. Maar ook 
de AVG en hygiëne staan bij ons hoog op de 
agenda. Zo tekenen alle betrokkenen die 
werken in Hospice Lansingerland een 
samenwerkingsovereenkomst en het 
privacyreglement en draagt de vrijwilliger 
een naambordje met alleen de voornaam, 
en blijven we alert op de hygiënische kant 
van onze zorg. Ook onze Risico 
Inventarisatie enEvaluatie is bij alle 
vrijwilligers bekend.

De professionele zorg
De professionele zorg in het hospice wordt 
24 uur per dag gedaan door de wijkzorg, de 
thuiszorgorganisatie Vierstroom. Zij werken 
via vaste protocollen. Dat is ook logisch, zij 
hebben immers andere verantwoordelijk
heden dan de vrijwilligers. Iedere ochtend 
om 8.30 uur en aan het einde van de dag 
om 15.30 uur is er een kort overleg tussen 
coördinatoren en de verpleegkundige. Een 
overdrachtsmoment. Zo is iedereen op de 
hoogte van wat er die nacht of dag is 
gebeurd. Dat werkt fijn voor beide partijen. 
Natuurlijk worden belangrijke zaken ook 
tussendoor met elkaar gedeeld.

Binnen Hospice Lansingerland vinden we 
het belangrijk om te denken in oplossingen 
en niet in problemen. Dit maakt ons sterk.  
Is er een situatie? Dan is er ook een 
oplossing! En deze willen we dan ook snel 
vinden. Niet via  formulieren of afvinklijstjes 
maar met elkaar goed communiceren en 
open staan voor suggesties en 

aanbevelingen. Wij zien geen drempels.  
Dit hebben wij vanaf het begin zo gedaan.  
Dat maakt de organisatie ook zo sterk.  
We doen het echt met elkaar. Er is altijd  
een coördinator aanwezig of bereikbaar 
waardoor de communicatielijnen kort en 
duidelijk zijn. 

‘Beter dan in het Hilton’
Wij zijn er trots op dat we hebben kunnen 
meewerken aan de uitzending van  
De Monitor en de wijze waarop het Hospice 
Lansingerland in beeld is gebracht.  
Naar onze mening is het goed dat er altijd 
met een kritische blik gekeken wordt hoe 
het er in een hospice aan toe gaat.  
We zeggen daarmee niet dat wij alles goed 
doen en dat wij de enige en juiste manier 
hebben. We zijn alert, hebben duidelijke 
afspraken en het welzijn van onze gasten en 
naasten staat voorop. Maar daarbij 
vergeten wij zeker niet alle enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers en de professionele 
zorg, want die koesteren we. Dat we dan 
ook in de uitzending onze toenmalige gast, 
meneer Van Winden, horen zeggen dat hij 
de verzorging beter vindt dan in het Hilton 
maakt ons trots en blij.

Wilt u de uitzending bekijken?

Zie onze website
www.hospicelansingerland.nl
of Google
KRO-NCRV/de monitor/hoe goed 
is de kwaliteit van zorg in hospices



Wist u dat naast alle enthousiaste en betrokken vrijwilligers  
ook wel eens stagiaires aanwezig zijn in het Hospice? 

Voor verschillende opleidingen en voor verschillende periodes. 
De coördinatoren krijgen dan een verzoek of het mogelijk een stage 
periode mee te lopen in het hospice. Dit kunnen zeer diverse stages 
zijn. Van een maatschappelijke stage voor een middelbare 
schoolopleiding tot een opleiding tot oncologisch pedicure of een 
communicatie studie. Soms voor een middag en soms langer, 
bijvoorbeeld een week. Natuurlijk zijn wij zeer selectief in het 
aannemen van stagiaires, gaan vooraf aan de stage goed met hen in 
gesprek en is de privacy en veiligheid van onze gasten en naasten 
gewaarborgd. Wij vinden dat het goed is dat (jonge) mensen kennis 
nemen van het werk en de dagelijkse gang van zaken in een hospice.  
In 2019 hebben onder andere Eileen Sol, Ada Warnaar en Tanja 
Marree stage gelopen in het Hospice. Waarom wil iemand stage 
lopen in het Hospice?

Laagdrempelige huiselijke sfeer
Eileen Sol (50 jaar) is bijna klaar met de opleiding voor algemeen 
verpleegkundige. Eileen: “Ik heb me laten omscholen. Ik ben 
werkzaam geweest als hoofd facilitaire dienst. Door komende 
bezuinigingen kwam ik voor de persoonlijke keuze. Afwachten wat 
deze bezuinigingen voor mij zouden betekenen of nu de stap nemen 
om de zorg in te gaan. Dit laatste heb ik gedaan. Onderdeel van de 
opleiding Algemeen verpleegkundige is een jaarlijkse stage.  
Dit gebeurt vaak intern in het ziekenhuis maar het kan ook extern. 
Zodoende heb ik gevraagd of ik bij het Hospice Lansingerland stage 
kon lopen. Ik was benieuwd naar de zorg en het reilen en zeilen in het 
hospice. In acht dagen heb ik alle kanten van het werk in het hospice 
gezien en meegemaakt. Ik heb zowel met de vrijwilligers en de 
verpleegkundigen meegelopen als met de coördinatoren Brigitte  
en Letty.

Ik had al een beeld over het werken in een Hospice. Mede door het 
programma Five days inside van Beau van Erven Dorens maar ook 
een vriendin van me is overleden in een hospice. Wat mij heel erg is 
bijgebleven van mijn stage is de rust in het huis en in de benadering, 
en de focus die er is op de gasten. Er is alle tijd voor een praatje, een 
luisterend oor of een moment om er gewoon te zijn. In het 
ziekenhuis is er ook goede zorg voor mensen die gaan overlijden. 
Maar in het Hospice is er meer een huiselijke sfeer, het is 
laagdrempeliger. Ik vond dit heel mooi om te ervaren. Het klinkt 
misschien vreemd maar het is een mooie plek om te overlijden.  
In een ziekenhuis is er soms meer emotie, de mensen zijn daar 
bijvoorbeeld net geconfronteerd met het feit dat het einde daar is. 
De gasten in het hospice bevinden zich meestal in een meer 
berustende fase. Ik heb een hele fijne, leerzame stageperiode gehad 
bij het hospice.” 
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Lansingerland
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Nauwe samenwerking
Ada Warnaar (55) is oncologisch 
voetzorg verleenster (OVV). Ada: “Ik heb 
er twee jaar geleden voor gekozen om de 
opleiding OVV te volgen in Amsterdam. 
Daarvoor was ik al werkzaam als 
zelfstandig pedicure en medisch 
pedicure. Ik zag deze opleiding echt als 
een uitbreiding van mijn mogelijkheden. 
Ik heb me de tandjes geleerd in een half 
jaar maar het is me gelukt. Als OVV heb 
ik bijvoorbeeld veel contact met de 
oncoloog. Ik heb naast een verzorgende 
rol ook een signalerende rol. 

Als mensen bijvoorbeeld een wondje hebben aan hun voet als ze 
een zware chemokuur volgen kan dit grote gevolgen hebben. Ik ben 
heel alert op veranderingen bij mensen. Als dat wondje bijvoorbeeld 
niet goed herstelt of er zijn andere veranderingen zoals loslatende 
nagels of ontstekingen kan dit gevolgen hebben voor de 
behandeling. Zo kan er gekozen worden om een pauze in te lassen 
tussen de chemo’s of dat de chemo langzamer wordt toegediend. 

Ik heb zelf gevraagd aan Letty of ik een keer mee kon lopen bij het 
Hospice. Binnen de opleiding waren 5 momenten dat je een 
dagstage had. Zo ben ik ook bij een oedeemtherapeut geweest en 
heb ik stage gelopen in Het Lange Land Ziekenhuis en bij een 
inloophuis. Maar ik ben tweemaal aanwezig geweest in Hospice 
Lansingerland. Ik heb twee dagdelen meegelopen met een 
vrijwilliger. Ik heb het als een hele bijzondere mooie tijd ervaren.  
Het was echt een verrijking. Zo was er mevrouw die onrustig sliep. 
Ik vroeg aan haar wat mag ik doen? Toen heb ik haar, na overleg  
met de verpleegkundige, een voetmassage gegeven. De mevrouw 
heeft daarna heerlijk ontspannen en rustig geslapen. Het is dan 
echt een momentje van verwennerij. De ontspannen en warme 
sfeer van het Hospice zijn me heel erg bijgebleven. En respect voor 
alle zeer betrokken vrijwilligers. Er zijn er zoveel nodig om alles 
draaiende te houden. Er zijn toch vaak 11 vrijwilligers aanwezig op 
een gehele dag.” 

Tanja Maree (23) is verpleegkundige en zal in september 2020  
haar specialisatie als Oncologische verpleegkundige afronden. 
Tanja: “Eigenlijk vind ik dat iedereen die te maken heeft met 
oncologie ook eens moet meelopen in een Hospice. Ik begreep van 
een collega dat dit in de toekomst ook gaat gebeuren. Een goede 
stap vind ik. Door mijn ervaringen in het Hospice kan ik nu de 
mensen op mijn afdeling een goed beeld geven van wat de zorg en 
een verblijf in een Hospice inhoudt. 

Ik vond het heel mooi en bijzonder om te zien hoe alles is geregeld 
in het Hospice Lansingerland. Het is voor mijzelf zeker heel mooi 
om dit gevoel en deze ervaring te hebben. Ik kan nu een goed advies 
geven aan de mensen als ze vragen hebben over een Hospice.  
Soms hebben mensen hier wel eens vragen over. Vinden ze het 
bijvoorbeeld eng of weten ze niet wat ze kunnen verwachten van de 
zorg in een Hospice. Ik vind het Hospice een veilige plek, waar heel 
veel betrokken vrijwilligers actief zijn. Wat me ook positief opviel 
dat een vrijwilliger maximaal 4 uur een dienst draait, dit ook voor 
hun eigen bescherming. Ze hebben echt tijd voor de gasten, er is 
rust en een prettige sfeer. In het ziekenhuis is er ook wel tijd voor 
een praatje maar dit is toch anders in het Hospice. In een huiselijke 
sfeer met goede zorg. Voor nu wil ik graag blijven werken in het 
ziekenhuis maar wie weet ga ik later nog wel eens aan de slag in een 
hospice. Het is voor mij een waardevolle tijd geweest.”
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Nieuws van  
de Vrienden

De giften hebben onder meer de aankoop mogelijk gemaakt van 
nieuwe digitale klokken, bankjes voor op de kamers van de gasten, 
prachtige nieuwe televisietoestellen voor de gastenkamers en als 
klap op de vuurpijl de nieuwe bedden. Ook is geld beschikbaar 
gesteld voor het opknappen van het buitenterras. De Roparun had 
eerder dit jaar al geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een 
koppelbed.  Door het bijrijden en op de juiste hoogte stellen van het 
koppelbed, wordt een eenpersoons zorgbed in een handomdraai een 
volwaardig tweepersoonsbed. 

Een overzicht van alle gulle gevers vindt u binnenkort op de website 
van het hospice.

Loterij
Ook veel dank aan de plaatselijke winkeliers die weer prachtige 
prijzen beschikbaar hebben gesteld voor onze loterij, en aan de 
bedrijven die het drukwerk van de loterij hebben gesponsord. Veel 
vrijwilligers hebben weer meegeholpen met de verkoop van de loten. 
En niet voor niets! Het leverde ons maar liefst € 8.400 euro op.

We kunnen gerust stellen dat 2019 een bijzonder jaar is 
geweest voor de Vrienden. We hebben veel giften en donaties 
ontvangen. Vaak spontaan en daardoor hartverwarmend. 
Bedrijven, particulieren, vrijwilligersorganisaties, gasten en 
hun nabestaanden… ze hebben het hospice op allerlei 
manieren gesteund. We willen vanaf deze plek iedereen 
(nogmaals) hartelijk bedanken.

De nieuwe bankjes van De Berckelaer 
uit Berkel en Rodenrijs!

De winnaars van de loterij waren 
duidelijk blij met hun prijzen!
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Lichtjesavond 2019
De Lichtjesavond begint na vier jaar een echte traditie te 
worden. De sfeer was zaterdag 2 december 2019 dan 
ook weer heel warm en gezellig, ondanks het gure weer. 
Als organisatie merken we dat een groeiende groep 
inwoners ons initiatief graag bezoekt. Dat betekent dat 
we ook in 2020 gewoon doorgaan. De datum is zaterdag 
7 november. Zet ‘m alvast in uw agenda! 

Wisselingen in het bestuur
Annette Docter en Jeanette Voets hebben eind 2019 
afscheid genomen van het bestuur van de Vrienden  
(zie ook het interview elders in deze nieuwsbrief).  
Roelie Schipperus heeft zich vervolgens aangesloten als 
nieuw bestuurslid. Zij zal niet alleen het notuleren 
overnemen van Annette, maar ook de pers en pr
werkzaamheden van Jeanette. De vacature voor een 
nieuwe fondsenwerver is nog niet ingevuld.  

Van de voorzitter
Het afgelopen jaar is weer veel goed werk verricht door de 
vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen van het hospice. 
Het resultaat is een prachtig hospice, dat niet alleen regionaal 
bekend is, maar recentelijk zelfs in een televisieprogramma werd 
getoond als voorbeeld van een hospice waar uitstekende zorg 
wordt geleverd. Een reden om dankbaar te zijn vooral in de 
richting van de meer dan 80 vrijwilligers die dit mogelijk maken. 

Uit de gesprekken die ik samen met een medebestuurslid met 
een aantal vrijwilligers heb gevoerd komt naar voren dat het 
werk in het hospice ook veel voldoening aan de vrijwilligers zelf 
geeft en dat zij heel tevreden zijn over de mogelijkheden van het 
hospice en over de dagelijkse leiding. Een mooie ploeg en een 
goede werksfeer!

Aandachtspunten zijn er ook. Het bestuur zou wat te veel op 
afstand staan, wel zorgen voor een prachtige accommodatie, 
maar onvoldoende zichtbaar en bereikbaar voor de vrijwilligers. 
Dat is iets waar wij wat aan kunnen en moeten gaan doen. 
Besturen op afstand betekent dat men zich niet bemoeit met  
de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, maar mag niet 
betekenen dat men op afstand staat van de mensen die het werk 
doen. Het bestuur zal de komende tijd meer zichtbaar proberen 
te zijn. Verder geldt dat wij ook voor vrijwilligers, gasten en 
naasten toegankelijk willen zijn. Niemand hoeft schroom te 
hebben om contact met een van ons op te nemen.

Zo blijkt maar weer dat 
jaargesprekken nuttig zijn, het 
gaat heel erg goed, maar we 
moeten altijd open blijven 
staan voor verbeteringen!  
Dat geldt ook voor het 
bestuur. Wij gaan eraan 
werken.

Frans van Schaik
Voorzitter

Op de valreep van 2019 ontvingen we nog deze prachtige 
cheque van Fundament uit Bergschenhoek.

V.l.n.r. Frans van Schaik, Eduard van Geijzen, 
Wout Voorthuijzen, Frans Weterings, Wim 

Joosse, Eric Kampinga, Paul Ras
:  
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Palliatieve zorg: terminaliteits-
verklaring in meeste situaties  
niet meer nodig
Bij verschillende zorgleveringsvormen is het niet meer nodig de 
terminaliteitsverklaring te gebruiken. Voorheen werd deze verklaring 
voor de zorg in de laatste levensfase gebruikt. De verklaring van 
de behandelende arts gaf dan aan dat de levensverwachting van 
de patiënt niet langer dan drie maanden was. Doordat het niet 
patiëntvriendelijk is, onnodige administratieve handelingen oplevert 
en het nooit met zekerheid te zeggen is of de levensverwachting 
daadwerkelijk korter is dan drie maanden, is in overleg tussen AHZN, 
KNMG, VPTZ, V&VN ZIN, ZN en VWS afgesproken dat de verklaring 
niet meer bij alle leveringsvormen nodig is. 
 
Beslissingen waarvoor de terminaliteitsverklaring nodig was, 
bijvoorbeeld voor het rechtvaardigen van het inzetten van meer zorg, 
kunnen vaak ook op een andere manier worden genomen.  

Toegang tot een hospice, bijna thuis huis of palliatieve unit
In een hospice of bijna thuis huis kunnen mensen hun laatste 
levensfase doorbrengen. In beginsel kunnen mensen alleen worden 
doorverwezen naar een hospice als de levensverwachting korter is 
dan drie maanden. De wijkverpleegkundige en de huisarts bespreken 
samen of er intensievere zorg nodig is doordat de laatste levensfase 
is aangebroken. In de meeste situaties zal de huisarts, specialist 
of andere medisch begeleider bepalen of opname in hospice 
Lansingerland noodzakelijk en gewenst is.

In het zorgdossier wordt vastgelegd of de laatste levensfase is 
aangebroken en wat de levensverwachting van de cliënt is.  
De verantwoordelijke coördinator in het hospice zal vanuit zijn/haar 
professionaliteit, in samenspraak met andere zorgverleners,  
bepalen of een cliënt opgenomen kan worden.

Uit:

Website
www.ordz.nl/de-patient-client



Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10-12

2661 HN  Bergschenhoek

Naam
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Postcode / Woonplaats

Telefoon

E-mail

Rekeningnummer Handtekening

Plak hier  
een postzegel



Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van 
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice fi nancieel 
afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen 
bijdragen van de gasten, donaties, giften en sponsoring. 
Als u het hospice ook een warm hart toedraagt, kunt u 
ons fi nancieel steunen door een bedrag over te maken op 
NL78 RABO 0156175053 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice 
Lansingerland. 

NIEUW: u kunt ons nu makkelijke steunen direct via de 
website met een handige, snelle & veilige doneerknop’.

U kunt ons ook structureel steunen door Vriend te worden van 
het hospice of lid te worden van de Club van 100. Maak gebruik 
van de Vriendenkaart onderaan deze pagina!

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
Uw fi nanciële bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden 
van Hospice Lansingerland. Zij zet zich in om geld en andere 
middelen in te zamelen voor het hospice. Onder meer door het 
werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evene
menten en het uitvoeren van practiviteiten. De Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor de aftrekbaarheid van uw giften en de vrijstelling van 
erfbelasting voor legaten.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden 
om het hospice te steunen? Stuur dan een mail naar 
vrienden@hospicelansingerland.nl. We nemen zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Vriend van Hospice Lansingerland
Tot wederopzegging machtig ik Stichting Vrienden 
van Hospice Lansingerland tot een jaarlijkse afschrijving 
van € ………… (minimaal € 25).

Ik ontvang graag een door notariskantoor Nouwen 
Notarissen te Bergschenhoek verstrekt formulier voor 
periodieke schenkingen.

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notaris -
kantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

Vriendenkaart

Lid van de Club van 100

Hierbij meld ik mij aan als:

Tot wederopzegging machtig ik Stichting 
Vrienden van Hospice Lansingerland tot 
een jaarlijkse afschrijving van € 100.

Ik ontvang graag meer informatie over de 
diverse sponsorpakketten. Wilt u contact 
met mij opnemen? 


