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We missen het enorm
om een arm om onze
gasten te slaan.
De ziel is uit ons werk. Zo voelt het echt. Het is pijnlijk.

“De ziel is uit ons werk.
Zo voelt het echt.
Het is pijnlijk.”
Dit horen we wel zeggen door verpleeg
kundigen, vrijwilligers en coördinatoren;
de mensen die het warme hart zo graag
willen uitdragen in Hospice Lansingerland,
een plek waar terminaal zieke mensen in
een gastvrije en huiselijke omgeving de
laatste fase van hun leven doorbrengen.
Maar de huiselijkheid die Hospice Lansin
gerland nastreeft is soms niet uit te voeren
zoals we gewend zijn vanwege de maat
regelen die genomen worden om versprei
ding van het coronavirus in te dammen.
Voor de gasten, maar ook voor naasten,
die minder vaak en altijd met de maatre
gelen in het achterhoofd, bij hun geliefden
kunnen zijn. Waar wij voor staan is om
mensen de eindfase van hun leven zo
rustig en aangenaam mogelijk te maken.
Warme begeleiding voor onze gasten en
hun geliefden.
Warme hart
Hospice Lansingerland was, vóór de uitbraak van corona, altijd open. Familieleden
konden, wanneer dan ook, op bezoek bij
hun geliefden. Nu is dat op gezette tijden.
En dan vragen wij mensen ook nog om hun
gegevens te noteren voor een eventueel
bron- en contactonderzoek, hun handen
te desinfecteren en een mondkapje te
dragen. Mensen zijn soms al angstig en
onzeker, want een hospice is voor de
meeste mensen een vreemde omgeving.
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Waar ben je dan met je warme hart?
Dat wil je niet. Je wilt naast iemand zitten,
troost bieden. Dat is ons beroep en onze
passie. Juist die empathie, dat gevoel kunnen
laten zien is in ons werk erg belangrijk.
Met mondkapje op is het lastig dat gevoel
over te brengen, dat is soms erg pijnlijk.
We doen er zoveel mogelijk aan om binnen
de beper-kingen veilig bezig te zijn, maar
tegelijkertijd toch die troost te kunnen bieden.
Wat mogelijk enige troost biedt is dat uit
recent onderzoek van het Erasmus MC blijkt
dat nabestaanden over het algemeen wel
begrip hebben voor de situatie in hospices.
In het voorjaar van 2020 is het Erasmus MC
een landelijk onderzoek gestart naar de
zorg in de laatste levensfase van mensen
in coronatijd. Op dit moment gaat er veel
aandacht uit naar het voorkomen van de
verspreiding van het coronavirus, terwijl
juist in de laatste levensfase persoonlijke
aandacht en nabijheid van belang zijn.
Erasmus MC richtte zich in het onderzoek
niet alleen op nabestaanden, maar ook op
zorgverleners. Hieruit bleek dat tweederde
van de nabestaanden redelijk tevreden is
over de medische en verpleegkundige zorg.
Daar past een kanttekening bij.
Wat opvalt is dat de percentages in
verpleeghuizen minder hoog zijn dan in
ziekenhuizen en hospices. De impact van
de coronamaatregelen was in verpleeg
huizen immers ook veel groter in de eerste
maanden. De beperking om bij naasten op
bezoek te gaan werd vaak genoemd, maar
ook de communicatie, beschikbaarheid
van zorgverleners en beschikbare bescher
mingsmaterialen. Dat laatste was een
groot en bekend probleem.

Veel pijn
De restricties wat betreft het beperkte
bezoek waren ook een pijnpunt. In het
begin van de crisis was niet duidelijk wat de
regels en voorzorgsmaatregelen waren om
verspreiding van het virus tegen te gaan.
Dat zorgde voor veel vragen en twijfels, bij
nabestaanden, maar ook bij zorgverleners.
Het heeft veel mensen pijn en verdriet
gedaan. Dat er niet of nauwelijks bezoek
mogelijk was in de laatste dagen van
iemands leven zorgde voor een gevoel van
eenzaamheid. Bij naasten, maar ook bij de
mensen die overleden. Het gevoel dat je er
niet voldoende voor iemand kon zijn.
Dat beleid is nu veel helderder. Het helpt al
veel als je de situatie goed uit kunt leggen.
Als mensen nu in de laatste fase van hun
leven zitten, is het in veel gevallen wel
mogelijk om mensen toe te laten. In het
begin van de crisis niet. En mensen
begrijpen dat in de huidige situatie niet
alles kan zoals je zou willen. Maar je moet
het als zorgverlener wel bespreekbaar
maken, laten zien dat je je best doet binnen
de mogelijkheden. Dat scheelt heel veel.
Dat gaat nu beter dan in de eerste fase.
Ingewikkelde situatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen
in hospices de maatregelen over het algemeen begrijpen. Het wordt zorgverleners
niet kwalijk genomen. Niet alles kan zijn
zoals je zou willen, maar als je erover
praat kan dat goed uitpakken. Ook in deze
ingewikkelde situatie.
In ons hospice voeren we gesprekken met
naasten nabestaanden. Over het algemeen
begrijpen zij de situatie ook, soms niet.
En dat begrijpen wij ook weer. Mensen willen
in de laatste fase bij hun geliefde zijn.

Je probeert met
je ogen te zeggen
wat je voelt
Dan stuit je weleens op verzet en soms
moeten we de regels nog even onder
aandacht brengen of zelfs aanscherpen.
En hoe is het werk in het hospice nú
voor de vrijwilligers?
De meeste vrijwilligers werken één of
twee dagdelen per week in het hospice.
Vrijwilligster Astrid: ‘normaal is het een
komen en gaan van bezoek. Het gaat om

de laatste levensfase van mensen.
Binnen het hospice vinden we het belangrijk
dat iedereen binnen kan komen. Maar door
de maatregelen kan dat nu veel minder.
Als iemand is overleden kun je alleen op
afstand troost bieden. Geen arm om iemand
heen. Dat vinden wij als vrijwilligers erg
pittig. Je probeert met je ogen te zeggen
wat je voelt, maar het échte contact tussen
mensen missen we allemaal.’

Vrijwilliger Hospice Lansingerland

Met dank aan De Heraut, (bekijk de uitgave
van 9 december 2020) en Rijnmond.nl :
(bekijk www.rijnmond.nl/nieuws en zoek op
Hospice Lansingerland).
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Van de Vrienden van Hospice Lansingerland
Voor de Stichting Vrienden van Hospice
Lansingerland was, net als voor ieder ander,
2020 een bijzonder jaar.

‘Interne zaken’
De Vrienden hebben in 2020 ook
aandacht gegeven aan “interne zaken”.
De Vrienden hebben statuten en
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Wennen aan spatscherm

In december jl heeft Running2B loopgroep Bergschenhoek
een initiatief gevolgd van de Nederlandse Atletiekunie
waarbij deelnemers aan de Virtual Winter Run een deel
van het inschrijfgeld kunnen doneren aan een club of goed
doel naar keuze.

Vrijwilligster Wil aan de koffie, met een mondkapje, een spat
scherm…en een overheerlijke tompouce aan tafel in ons hospice….
Dat gaat niet samen ‘Mijn eerste dag met scherm . Het was even
wennen zeker met het eten van een heerlijk gebakje. Inmiddels
ben er beter aan gewend. Alles wend dus ook een spatscherm.’

Loopgroep Bergschenhoek koos voor Hospice Lansinger
land en doneerde €250. Verpleegkundige Yvonne (r) en
bestuurslid St Vrienden Carolien(l) nemen een prachtige
bos bloemen en een cheque in ontvangst van runner
Lex Koudstaal. We zijn blij met dit mooie initiatief!
In januari is de donatie overhandigd.

We hadden zorg om de gasten, vrijwilligers
en medewerkers in het hospice. Vanwege
de dreiging van corona en de maatregelen
waaraan we ons uiteraard hielden, moesten
we pas op de plaats maken en konden we
een aantal activiteiten niet uitvoeren.
Zo hebben we in overleg met de Lions de
Lichtjesavond in november jl. laten
vervallen. Ook de eindejaarsloterij hebben
we niet door laten gaan. In plaats daarvan
hebben we in onze (digitale) vergaderingen
vooruit gekeken naar de periode waarin
we hopelijk weer actie kunnen ondernemen
om het hospice te steunen. We gaan er
vanuit dat in 2021 de Lichtjesavond wel
weer door kan gaan. Dat geldt ook voor de
loterij, die we mogelijk al eerder in het jaar
willen organiseren.
Lustrumjaar 2021
In lustrumjaar 2021 bestaat Hospice
Lansingerland 10 jaar. Daar zullen de
Vrienden uiteraard ruim aandacht aan
besteden. We hebben inmiddels een aantal
ideeën verzameld voor een mooi lustrum
jaar. Het hospice heeft een lustrumcom
missie samengesteld waarin ook de
Vrienden participeren.

2021 start met mooie gift

hanteren daarnaast een convenant met
het bestuur van het hospice over de inzet
van financiële middelen. Verder zijn er
profielen waarin taken zijn vastgelegd.
In de praktijk bleek dat er overlappingen in
zaten en dat de beschrijvingen geactua
liseerd moeten worden. Al deze regelingen
worden nu op elkaar afgestemd. Ze zullen
in 2021 verder worden besproken en
vastgesteld.
De belangrijkste taak van de Vrienden is
het verwerven van financiële middelen ten
behoeve van het hospice. Gedurende het

vreemde jaar 2020 hebben we nauwelijks
om giften gevraagd: de ondernemers
waarvan we onze giften meestal krijgen,
hadden nu natuurlijk wel even iets anders
aan hun hoofd.
Toch ontvingen we een aantal reguliere
giften en kwamen mensen hun toezeg
gingen na. Geweldig! En zelfs waren er
onverwacht een paar mooie extra giften.
Een hartverwarmend gebaar, waar we
erg blij mee zijn.

De Fox Group en ACT commodities Group doneert
mondkapjes aan vrijwilligers palliatieve terminale zorg
In december 2020 werden we zeer aangenaam verrast met een
royale gift van 600 medische mondkapjes. De mondkapjes zijn
beschikbaar gesteld door ACT commodities Group.
Fox Global Logistics maakt deze donatie mede mogelijk door de
distributie voor zijn rekening te nemen.
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De tijd vliegt en zo
ook voor de hospice.
Het Hospice Lansingerland bestaat op 11 april 10 jaar!
Een lustrum waar we ondanks alle coronaperikelen het hele jaar
2021 middels diverse initiatieven en activiteiten aandacht aan
willen geven. Er is inmiddels een lustrum commissie samengesteld
die zich druk aan het beraden is hoe dit feestelijke gebeuren vorm
te geven. Er zijn ideeën om activiteiten organiseren rond de
thema’s palliatieve zorg, vrijwilligers, overlijden en mantelzorg.
Allemaal zaken die spelen rondom de taken van het Hospice.
Ondanks alle onzekerheden gaan we ons oriënteren en voor
bereidingen treffen voor wat wel kan. Sommige zaken wellicht
later in het jaar, wanneer de kans groter is dat initiatieven
doorgang kunnen vinden. Het borrelt van de ideeën binnen de
commissie. Tien jaar lief en leed, dat kunnen we immers niet
zomaar voorbij laten gaan!

2011 2021

En hoe begon het allemaal in 2011?
Vanaf 6 november 2010 begon een grote verbouwing van ons pand aan de
Burgemeester van Oostenweg in Bergschenhoek. Onder leiding van de projectleider
ging iedereen aan de slag. Muren werden gesloopt, plafonds en vloeren verwijderd
en deuren breder gemaakt. Er werd ingericht, schoongemaakt, 70 vrijwilligers
werden opgeleid, coördinatoren aangesteld en er werd kennis gemaakt met de
huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. Op 4 april 2011 werd de sleutel officieel
overhandigd door Frans Wetering, toentertijd directeur van 3B Wonen waarna
toenmalig burgemeester Ewalt van Vliet en voorzitter Jaap Wolf samen de deur
van dit bijzondere pand mochten openen.
6

7

Een vrijwilligster kijk terug naar juli 2020

Hospice Lansingerland 2020 in cijfers
Aantal gasten (87 in totaal)
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Het was een vrijdagochtend, ergens
halverwege juli 2020.
De eerste golf van de coronapandemie
en de daaraan verbonden ‘intelligente
lockdown’ lag achter ons. De Rijksoverheid
was per 1 juli 2020 overgegaan naar
een stap vooruit in de corona-aanpak.
We gingen naar ‘ruimte met regels’.
Aan de belangrijkste leefregels, zoals
1,5 meter afstand houden van anderen
en het stukwassen van de handen,
hielden we ons uiteraard nauwgezet in
het hospice. Alhoewel het vanaf juli
alleen nog maar in het OV verplicht was
en RIVM-baas Van Dissel het nut ervan
niet genoeg wetenschappelijk bewezen
achtte, droegen de verpleegkundigen en
vrijwilligers ook toen al mondkapjes als we
binnen 1,5 meter van een gast kwamen.
Zo ook die vrijdagochtend, toen ik de
verpleegkundige assisteerde bij de zorg
voor een van onze gasten. Een alleraardigst
oud baasje, die altijd tip top gekleed in de
huiskamer kwam voor zijn ontbijtje en
een praatje. Als finishing touch hielp ik
hem met het aandoen van zijn gesteven
spierwitte overhemd, deed zijn prachtige
gouden manchetknopen in en knoopte zijn
mooiste stropdas. Het viel me op dat
meneer een lelijk kuchje had en toen ik dat
meldde aan de verpleegkundige zei zij dat
ze dat ook al had geconstateerd en ’s
middags in het MDO (Multi-Disciplinair
Overleg) zou bespreken. Mijn dienst zat
erop en met een voldaan gevoel ging ik
naar huis.

Het was vrijdagmiddag een uurtje of vier.
Ik zat met een kopje koffie in de tuin.
In de whatsappgroep van de vrijwilligers
verscheen het bericht dat onze hospicehuisarts had besloten de gast die ik die
ochtend nog van zeer nabij (binnen
1,5 meter!!) had meegemaakt uit voorzorg
te laten testen op corona. Shit! Zo dichtbij
was die corona bij mij nog niet gekomen.
Ja, ik had de vreselijke beelden gezien uit
Italië, ook meegeklapt uit respect voor de
zorg, vrienden in Brabant moreel gesteund
toen zij geveld waren door het virus, maar
dat was allemaal op zeer ruime afstand.
Nu was het anders. Nu was ik héél dichtbij
iemand geweest die mogelijk besmet was
met corona. Nu werd het spannend!
Ik, de nuchtere Hollandse meid die altijd
met beide benen op de grond staat
(of stond?) werd er heel onrustig van.
En niet alleen onrustig, ik kreeg à la
minute keelpijn. Dat was toch ook een
symptoom van corona?
Nog maar een keertje slikken. Keelpijn weg.
Vijf minuten later: toch weer keelpijn.
Maar, ik had toch een mondkapje gedragen?
Ja, dat wel, maar dat was toch alleen maar
ter bescherming van de gast en niet van
mijzelf? Tussendoor kwam de nuchtere ik
telkens weer om de hoek kijken en hield ik
mezelf voor dat het niet zo snel kon zo’n
besmetting en dat ik mezelf voor de gek
aan het houden was. Maar toch ……. het zou
toch niet? Lang verhaal kort; het was echt
zenuwslopend.

Het was zaterdag, begin van de middag.
De ergste onrust was weg, maar de keelpijn
was er met vlagen nog steeds. Het bleef
spannend.
Het was zaterdag, eind van de middag.
In de whatsappgroep van de vrijwilligers
verscheen het bericht dat de test van de
oude baas negatief was. Keelpijn à la
minute weg.
Met de wijsheid van nu had ik natuurlijk
gelijk vrijdagavond een test aangevraagd,
maar we zaten zelfs nog niet eens in ‘de
tweede golf’! De alarmbellen luidden nog
niet zo hard als nu. Maar ik ben nog steeds
verbaasd over mijn reactie en het gevoel op
dat moment.

Hetty Weenk
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Nieuws van de voorzitter
Vaak heb ik de afgelopen dagen gehoord: “2020; een jaar om snel te
vergeten!”. Deels begrijp ik dit ook wel, de coronaproblematiek heeft
het dagelijks leven ontwricht en bij velen die daardoor getroffen zijn
groot leed veroorzaakt.
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Adresgegevens

Hospice Lansingerland
Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90 / Fax (010) 521 03 75
coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl
Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar:
coordinator@hospicelansingerland
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Maar met evenveel recht zou men kunnen zeggen: “2020 een jaar
om nooit te vergeten!”. Door de enorme inzet van vrijwilligers,
coördinatoren en verpleegkundigen heeft Hospice Lansingerland
aangetoond dat het ook onder zeer moeilijke omstandigheden
optimale zorg voor terminaal zieken kon leveren.
De coronapandemie is ook aan ons hospice niet voorbijgegaan.
Pijnlijke ingrepen zoals beperking van de capaciteit en beperking van
de bezoekmogelijkheden bleven niet uit. Door de enorme inzet van alle
betrokkenen is het echter gelukt zorg te blijven verlenen op een zo
hoog mogelijk niveau.
Dit is een enorme prestatie! In die zin is 2020 een jaar om nooit te
vergeten. Namens het bestuur wil ik daarom iedereen die hieraan
zijn medewerking heeft gegeven van harte danken. Niet alleen de
medewerkers, vrijwilligers en het verplegend personeel, maar ook de
Vrienden van het Hospice die het financieel mogelijk gemaakt hebben
om alle extra maatregelen die nodig waren ook te nemen.
Ik hoop dat de situatie in 2021 weer snel genormaliseerd is, zodat
alle beperkingen snel kunnen worden opgeheven en ons hospice
haar gasten weer als vanouds volledig kan bijstaan in hun laatste
levensfase.
F. van Schaik, voorzitter

Naam
Adres
Deze kaart kunt u in een gesloten
enveloppe sturen naar:

Postcode / Woonplaats
Telefoon

Stichting Vrienden van
Hospice Lansingerland

E-mail

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek

Rekeningnummer

Handtekening

Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel
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 financieel 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 financiële 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 pr-activiteiten. 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.

Vriendenkaart
Hierbij meld ik mij aan als:
Vriend van Hospice Lansingerland

Lid van de Club van 100

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

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

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

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

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notariskantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

