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320 jaar

WELKOM IN 
ONS HOSPICE!
Het is me een grote eer om dit 

jubileummagazine over ons werk 

aan u te presenteren.

In twintig jaar is Hospice Alkmaar 

opgebouwd tot wat het nu is. Vele 

handen en illustere voorgangers 

hebben zich er met hart en ziel voor 

ingezet, waardoor het een begrip is 

in de regio.

We startten in 2001. De afgelopen 

jaren zijn er twee locaties  

bijgekomen. In 2017 opende  

‘tHuis Lioba in Egmond zijn deuren.  

En heel recent is hospice  

De Bregthoeve in Schoorl onderdeel geworden van de organisatie.

Maar wat er precies gebeurt achter onze deuren, is veel minder bekend. Terwijl 

dat zo mooi is, en het vertellen waard. Daarom geven we met dit magazine 

graag een kijkje in het dagelijks leven op onze locaties. Want geleefd wordt er! 

We hebben verhalen opgetekend van medewerkers, gasten en naasten.  

Een vrijwilliger neemt u een dagje mee in haar werk. Collega’s van andere 

organisaties vertellen over de samenwerking. En er is aandacht voor het taboe 

rondom de dood, dat na twintig jaar nog even groot lijkt. Onze ervaring is dat 

erover praten het leven juist zo kan verrijken.

Ik wens u namens alle medewerkers veel leesplezier!  

Marjolein Groot, directeur Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar
hospice-alkmaar.nl

Voorwoord

PALLIATIEVE ZORG
In dit magazine gaat het veel 

over palliatieve zorg. Dat wil  

zeggen: alle zorg en  

ondersteuning, bedoeld om 

iemand met een levens-

bedreigende ziekte een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven te 

bieden. Deze zorgvorm komt 

dus in beeld als genezing niet 

meer mogelijk is. Er is aandacht 

voor lichamelijke klachten, maar 

ook voor psychische, sociale en 

spirituele vragen. Daarom  

noemen we palliatieve zorg 

ook wel ‘totale zorg’: voor 

lichaam, geest en ziel. Ook 

ondersteuning van naasten is 

daarbij belangrijk.
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HOE ZIET HET ERUIT ACHTER ONZE GEVEL MET GLAS IN LOOD? 
IN IEDER GEVAL EEN STUK MINDER SOMBER DAN VEEL MENSEN 
DENKEN.  WE LEIDEN U GRAAG ROND.

IN HOSPICE ALKMAAR

Binnenkijken

U KRIJGT RUIMTE VOOR 
ECHT  BELANGRIJKE ZAKEN 
(DE REST REGELEN WIJ)

WELKOM



520 jaar

Receptie, waar u gastvrij 
wordt ontvangen

HUISDIEREN 
ZIJN WELKOM

Er is veel plek 
voor persoonlijke 
spullen

Gastenkamer 

Bezinningsruimte, voor 
wie even rust zoekt

Lunch op 

het terras

Voor elke gast 

brandt er een kaars

WELKOM
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Binnenkijken

ALLE KAMERS 
HEBBEN EEN 
EIGEN TERRAS

Elke dag een 
verse maaltijd



720 jaar20 jaar

RUIMTE OM
ELKAAR TE 
ONTMOETEN

CIJFERS 
Aantal gasten in 2020: 138

Gemiddelde leeftijd: 78 jaar

Oudste gast: 97 jaar

Jongste gast: 43 jaar

Gemiddelde opnameduur: 

17 dagen

hospice-alkmaar.nl



WARME DEKEN
“Gasten en familie zeggen het heel vaak: het 

verblijf in het hospice voelt als een warme 

deken. Letterlijk en figuurlijk: we hebben 

een verwarmd dekentje, waarmee we  

gasten zorgvuldig en met aandacht  

toedekken. Een eenvoudig gebaar, maar zo 

waardevol. Het zorgt vaak voor wat  

ontspanning en verlichting. Een van de vele 

kleine dingen die het werk voor  

mij als zorgvrijwilligster in het hospice zo 

veelbetekenend maken.”

Martie, zorgvrijwilliger

8

MENSELIJK
“‘Moet je op stage in een hospice? 

Jeetje, heftig!’ Dat heb ik vaak 
gehoord toen ik vertelde dat ik hier 
stage zou gaan lopen. Toegegeven, 
de eerste weken waren indringend 

en soms ook emotioneel. De  
eerste palliatieve sedatie, de 

eerste opname van een gast in 
kritieke toestand, voor het eerst de 

laatste zorg geven en een  
overleden gast uitgeleide doen: die 
momenten vergeet ik nooit meer. 
Ik heb er veel van geleerd. Een 

belangrijke les? Dat emoties tonen 
je mens maakt. Het is niet erg om 

iets te voelen. Die wijsheid neem ik 
de rest van mijn leven mee.”

Julia, vierdejaars 

student hbo verpleegkunde

Allemaal bijzonder
“Welke gasten me het meest zijn bijgebleven? Een paar in het 

bijzonder. De 103-jarige mevrouw bijvoorbeeld die op 1 januari 

in de vroege avond overleed, nadat ze maar twee uur bij ons 

was geweest. Ze werd begraven in een flanellen pyjama en met 

haar bontmuts op. Of de vrouw van in de veertig die de verjaar-

dagen van alle vier haar kinderen nog bij ons vierde. Of die oude 

dove dame die me vroeg waarom een scheet stinkt - en vervol-

gens gortdroog zei dat een dove er dan ook nog iets aan heeft.

“Heel speciaal was de trouwerij die we in twee dagen regelden 

voor een meneer die zijn partner graag verzorgd wilde achterla-

ten. Beide mannen straalden. Onze gast met zijn pyjama onder 

zijn nette broek, want omkleden was te vermoeiend. Het trouw-

boeket was van voorjaarsbloemen uit boeketten die her en der 

in het hospice stonden. Er waren petitfourtjes als huwelijkstaart. 

Drie dagen later overleed onze gast rustig.”

Ruth, verpleegkundige

Tissue“Op kamer 5 lag een vrij jonge dame, die dezelfde vorm van kanker had 

als mijn moeder. Mijn moeder overleed op 57-jarige leeftijd. De ziekte had 

deze dame ingehaald en mevrouw was druk om alles rond haar uitvaart zelf 

nog te regelen. Haar dochter was hier echter helemaal niet klaar voor. Dat 

zorgde voor spanning tussen beiden. Ik vertelde hoe ik het als dochter bij 

mijn moeder had ervaren. Dat ik er net als haar dochter ook niet klaar voor 

was geweest. Dat hielp; het kwam goed tussen de twee. 

“Uiteindelijk koos de vrouw voor palliatieve sedatie. De hele familie stond 

rondom haar bed. Ze sprak nog een paar woorden en een van de manne-

lijke familieleden kreeg het te kwaad. Hij pakte een tissue uit het doosje 

op haar nachtkastje. ‘Doe mij er ook maar een’, zei ik. De hele familie 

moest lachen, omdat de tranen over mijn wangen rolden. Het maakte 

me niets uit, ik ben zijn tenslotte ook maar een mens. Het was goed zo.”

Corina, verpleegkundige



Verhalen van het hospice
ELKE DAG IN HET HOSPICE IS BIJZONDER - LEES MAAR MEE

WORDT VERVOLGD
“Een dame kwam huilend de hal van het  

hospice binnen. Na een glaasje water vertelde 

ze dat ze vlakbij woonde en al een indicatie 

had om bij ons opgenomen te worden. Maar 

ze durfde nog niet. We hebben een tijdje  

zitten praten en ik heb haar van alles over het  

hospice verteld. Ik zag dat ze rustiger werd.  

Ze vertrok met de mededeling dat onze  

ontmoeting zou worden vervolgd.

“Een tijdje later zag ik op de gastenlijst dat ze 

was opgenomen. In de loop van de middag 

kwam ze een praatje maken. ‘Was ik hier maar 

eerder naar toegekomen’, zei ze. Het bleek dat 

ze een eenzaam leven leidde. Bij ons fleurde ze 

op en genoot ze van alle aandacht die ze kreeg.

“Toen het slechter met haar ging, liep ik na 

mijn dienst steevast even bij haar langs. Onze  

warme en waardevolle gesprekken eindigden 

altijd met de zin: wordt vervolgd. 

“Kort voor haar overlijden heb ik afscheid van 

haar genomen. Ze berustte in wat er komen 

zou, en zei dat ze in de weken in het hospice 

meer liefde en warmte had gekregen dan in de 

twintig jaren daarvoor. Op de dag dat zij ons 

verliet, zei ik in gedachten tegen haar: dag lieve 

M. Wordt vervolgd.” 

Trienke, receptievrijwilliger

In bad
“Er was een gast die 

met zijn kleinzoon van 
een paar maanden 

in bad ging. Voor hen 
allebei en voor zijn 

dochter een heel mooi 
moment.”

Els, verpleegkundige

Op dezelfde dag
“Het verhaal dat ik nooit meer vergeet, is dat van 

mevrouw W. en mevrouw V. Ze waren getrouwd 

en lagen naast elkaar, op kamer 7 en 8. Op 

een zomerse vrijdag overleden ze twaalf uur na  

elkaar, de een om tien uur ‘s ochtends, de ander 

om tien uur ‘s avonds. Drie dagen later reden er 

twee rouwauto’s voor om de dames op te halen, 

allebei in een rieten mand. Met alle aanwezigen 

deden we hen uitgeleide. Het was verdrietig en 

prachtig tegelijk.”

Trudy, receptievrijwilliger

GEWAARDEERD
“Het vrijwilligerswerk in het hospice haalt 

het beste in mij naar boven. Ook de 
samenwerking met de verpleegkundigen 

is heel fijn. Ik voel me gewaardeerd.”
Ans, zorgvrijwilliger

DE CIRKEL ROND
“De verloskundige die mij vijftig jaar geleden op de wereld heeft 

geholpen, mocht ik in het hospice af en toe helpen tijdens haar 

laatste dagen. Zij stond aan het begin van mijn leven. En ik mocht 

haar verzorgen aan het einde van haar leven.”

Marion, zorgvrijwilliger 

920 jaar
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HOSPICE ALKMAAR IS ER VOOR IEDEREEN, ONGEACHT LEEFTIJD, AFKOMST, ZIEKTE 
OF GELOOFSOVERTUIGING. ELKE GAST KRIJGT BIJ ONS DEZELFDE, TOEGEWIJDE 
ZORG. JANNITA KOK VERTELT HOE ZIJ DIE ERVAART. 

‘ER IS HIER ALTIJD IEMAND
 OM MEE TE PRATEN’

De gast

JANNITA KOK
90 JAAR

r is een tweestrijd gaande tussen mijn lijf en 

mijn hoofd”, zegt Jannita Kok. “Het eerste is 

klaar met dit leven, het tweede nog niet. Ik geniet 

er nog zo van om te praten, kranten te lezen, de 

tv-serie The Crown te kijken. Maar mijn lichaam wil 

niet meer.” 

Nadat ze een paar keer was gevallen, belandde 

ze in het ziekenhuis. “We kunnen wel stoppen”,  

zeiden de artsen na verscheidene onderzoeken. 

Uitgezaaide kanker, luidde de diagnose. Haar huis-

arts zorgde voor een plek in Hospice Alkmaar.

“Ik woonde nog redelijk zelfstandig, in een apparte-

ment in zorgcentrum De Loet in Heiloo”, vertelt de 

voormalige kookjuffrouw van de huishoudschool. 

“Maar ik was te ziek om daar te blijven. Eerlijk ge-

zegd kan ik me er weinig van herinneren dat ik hier 

binnenkwam, zo beroerd was ik.” 

De dagen erna knapte ze verrassend genoeg aar-

dig op. Naar eigen zeggen vooral door het heer-

lijke eten. “Er is hier een mannelijke vrijwilliger 

die zó verrukkelijk kookt. Vooral rijst, daar houd ik  

ontzettend van. Na jaren tegen heug en meug te 

hebben gegeten, vind ik het een openbaring. Ik heb 

zelfs weer trek! En dan krijg ik ook nog elke avond 

een glaasje witte wijn.”

Er is meer in het hospice waar ze oprecht van  

geniet. Dat ze elke dag mag douchen bijvoorbeeld. 

En dat er altijd iemand is om mee te praten. 

“In mijn appartement zag ik soms dagen niemand.” 

Vooral met spiritueel consulent Maria heeft ze een 

bijzondere band. “Bij haar kan ik mijn hele verhaal 

kwijt.”

Nog een groot goed is de ultieme vrijheid die ze 

ervaart. “Ik was gewend om dagelijks een wande-

lingetje te maken. Maar toen corona in het voorjaar 

van 2020 kwam, ging de deur van het zorgcentrum 

onherroepelijk op slot. Vreselijk vond ik dat; ik voel-

de me enorm opgesloten. Hier gaan vrijwilligers 

gewoon met gasten naar buiten als ze dat willen.” 

Over haar naderende dood wil ze liever niet te veel 

kwijt. Behalve dat ze daarover goede afspraken 

heeft gemaakt met haar huisarts, die twee keer 

per week langskomt. “Als ik in de war raak, is het 

genoeg.” Zover is het nu nog niet, onderstreept ze 

door de twee kranten te pakken die ze dagelijks 

uitpluist. “Ik maak me nog altijd druk om wat er in 

de wereld gebeurt.” Eerst even lezen dus. En dan 

straks weer lekker eten. 

We spraken Jannita Kok in december 2020.  

Ze verbleef op dat moment drie weken in Hospice 

Alkmaar. Eind januari 2021 overleed zij. 

‘E
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TWINTIG GASTENKAMERS, VERDEELD OVER DRIE LOCATIES. 
38 MEDEWERKERS. MEER DAN HONDERDVIJFTIG VRIJWILLIGERS. 
DIE WAREN ER NIET VAN DE ENE OP DE ANDERE DAG. IN DE 
VOORBIJE DECENNIA HEBBEN WE EEN LANGE WEG AFGELEGD.
EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN.

ZO KWAMEN WE HIER
Onze geschiedenis

OPRICHTING STICHTING DE OVERSTEEK

Met als doel: een hospice in Alkmaar of 

omgeving starten. Aan de wieg van 

Hospice Alkmaar stonden vijf pioniers: 

Sicco Konijn, Jelle Vleer, Tineke Reitsma 

en Frans en Marion in ’t Veld.

APRIL

2001

JUNI

1991

OPENING ‘THUIS LIOBA 

Stichting Exploitatie Hospice Alk-

maar krijgt een tweede locatie: ‘tHuis 

Lioba. Hier kunnen (niet-terminale) 

gasten herstellen of aansterken, 

en zo hun mantelzorgers ontlasten. 

Het huis bevindt zich in een van de 

vleugels van het Sint Liobaklooster 

in Egmond-Binnen. 

COMPLEMENTAIRE ZORG
Naast reguliere zorg bieden we 

verschillende vormen van  

complementaire (aanvullende) zorg. 

Met als doel: meer rust en ontspanning. 

Denk aan hand- en voetmassages, het 

gebruik van etherische oliën (aroma-

zorg) en ontspanningsoefeningen. Of 

bezoek van een kapper, schoonheids-

specialiste, pedicure of bezoekhond. 

APRIL 

2017

START CAFÉ DOODGEWOON

Bedoeld voor iedereen uit Noord-Kennemerland die 

ervaringen wil delen over palliatieve zorg: zorgprofes-

sionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Het café is een 

samenwerking van Evean, Humanitas en Hospice 

Alkmaar, ondersteund door het netwerk palliatieve zorg. 

FEBRUARI

2008

HOSPICE ALKMAAR GAAT OFFICIEEL VAN START

We begonnen met twee gastenkamers in 

verzorgingshuis Westerlicht. Die bleken in 

een grote behoefte te voorzien. 



1320 jaar

VERHUIZING NAAR DE 

BLANCKERHOFWEG

We namen onze intrek in de Pius 

X-kerk, die we naar wens verbouwden. 

De echtgenote van pionier Sicco  

Konijn, die zelf in 2000 overleed, 

legde de eerste steen. 

VERS ETEN

De eerste jaren kregen 

gasten diepvriesmaaltijden of 

eten dat buiten de deur was 

bereid. Sinds 2007 koken 

onze keukenvrijwilligers 

dagelijks verse maaltijden. 

2007

TOEKENNING PREZO-

KWALITEITSKEURMERK 

Met het keurmerk laten 

we onder andere zien 

dat we verantwoorde 

zorg bieden die voldoet 

aan de eisen van wet- en 

regelgeving en van de 

branche, dat onze gasten 

tevreden zijn en dat we 

continu werken aan 

verbetering. 

DIRECTEUR 

ELLIS JONKER DRAAGT 

STOKJE OVER AAN 

MARJOLEIN GROOT

Na twintig jaar bezielende 

leiding neemt Ellis Jonker 

afscheid. Daarmee komt 

een einde aan een tijdperk. 

Het hospice gaat verder, 

inclusief ‘tHuis Lioba, met 

Marjolein Groot als nieuwe 

directeur.  VERDERE UITBREIDING MET 

HOSPICE DE BREGTHOEVE

Dankzij steun van de Pius 

Stichting wordt De Bregt-

hoeve, een hospice met 

zeven zorgappartementen 

in Schoorl, onderdeel van 

Stichting Exploitatie Hospice 

Alkmaar. Hiermee vergroten 

we onze capaciteit en heb-

ben gasten iets te kiezen.

MAART

2018

MEI

2020

JANUARI

2021

JUNI

2006
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6 VRAGEN  
over palliatieve sedatie

EÉN OP DE VIER NEDERLANDERS DIE OVERLIJDT, KRIJGT IN DE LAATSTE 
LEVENSFASE PALLIATIEVE SEDATIE. HIEROVER BESTAAN VEEL 

MISVERSTANDEN. ARTSEN YVONNE VAN INGEN EN SONJA VOSKUIL, 
BEIDEN ALS SPECIALIST PALLIATIEVE ZORG VERBONDEN AAN HOSPICE 

ALKMAAR, GEVEN ANTWOORD OP VEELGESTELDE VRAGEN. 



1520 jaar

1
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
PALLIATIEVE SEDATIE EN EUTHANASIE?
Sonja Voskuil: “Euthanasie is een zelfgekozen en 

actief levenseinde. Een harde stop, zogezegd. Bij 

palliatieve sedatie — het in slaap brengen van de 

patiënt in de laatste levensfase — krijgt de ziekte 

zijn beloop en sterft hij of zij een natuurlijke dood. 

Met behulp van medicatie maken we de weg daar 

naartoe zo comfortabel en rustig mogelijk.  

Belangrijk is dat je het leven bij palliatieve sedatie 

op geen enkele manier actief mag bekorten.” 

Yvonne van Ingen: “Er zijn verschillende  

vormen van palliatieve sedatie. De sedatie kan 

oppervlakkig of diep zijn, en met tussenpozen of 

continu. Bij oppervlakkige sedatie laten we  

patiënten als het ware doezelen, waarbij ze zich 

nog een beetje bewust kunnen zijn van wat er om 

hen heen gebeurt. Bij continue sedatie brengen 

we mensen in een diepe slaap, vergelijkbaar met 

een narcose, zodat ze niets meer meekrijgen.”  

Specialist ouderen-

geneeskunde Yvonne 

G. van Ingen (56) maakt 

zich sinds 2005 hard 

voor betere levens- 

eindezorg. Als specialist 

palliatieve zorg begeleidt 

zij gasten in Hospice 

Alkmaar. Ook palliatieve 

patiënten thuis kunnen 

met vragen bij haar 

terecht. Ze werkt als 

consulent bij het 

Expertisecentrum 

Euthanasie en is SCEN-

arts. Dat is de arts die, 

naast de eigen arts, 

toetst of een eutha-

nasieverzoek aan de 

wettelijke regels voldoet. 

Meer informatie: 

yvonnegvaningen.nl. 

Huisarts Sonja Voskuil 

(52) heeft sinds 2000 

een huisartspraktijk in 

Heiloo. Als specialist 

palliatieve zorg is ook 

zij aan Hospice 

Alkmaar verbonden. 

Verder is ze net als 

Yvonne SCEN-arts. 

S P E C I A L I S T E N

Palliatieve sedatie

2GEBEURT PALLIATIEVE 
SEDATIE OOK THUIS? 
Sonja: “Jazeker. Het thuis 
starten van palliatieve sedatie 
hoort bij de normale  
praktijk van iedere huisarts. 
De patiënt krijgt dan een 
pomp, die wordt geprogram-
meerd om elke paar uur een 
nieuwe dosis medicatie af 
te geven. Mocht een patiënt 
gaan bewegen of onrustig 
worden, dan kan de familie op 
de pomp een knopje  
indrukken, waarmee een extra 
dosis wordt toegediend. De 
thuiszorg kan zo nodig de 
onderhoudsdosis verhogen.” 
Yvonne: “Als zorg- 
professionals vragen hebben 
over palliatieve sedatie,  
kunnen ze terecht bij een 
palliatief consulent, zoals 
Sonja of ik. Er is dag en 
nacht zo’n consulent  
bereikbaar.”  

V R A A G

V R A A G
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HOE LANG DUURT HET TOT 
IEMAND OVERLIJDT? 
Yvonne: “Dat is misschien wel de meest 

gestelde vraag en we kunnen daar nooit 

een hard antwoord op geven. Soms duurt 

het uren, soms dagen. Dat is heel anders 

dan bij euthanasie, waarbij een patiënt 

vaak binnen een minuut sterft.”

Sonja: “Mensen vinden het soms een naar 

idee dat het zoveel tijd kan kosten voordat 

iemand daadwerkelijk overlijdt. Maar  

patiënten merken er niets van.  

Iemand die zo diep in slaap is, ervaart geen 

ongemak of pijn, honger of dorst. Voor de 

naasten is het ingrijpender. Die moeten 

wachten tot het lichaam van hun dierbare 

ermee stopt. We proberen ze daar zo goed 

mogelijk op voor te bereiden.”

Zowel Yvonne van Ingen als Sonja Voskuil 

heeft honderden patiënten in hun laatste 

levensfase begeleid. Allemaal maakten ze 

op hun eigen manier indruk. Toch staan 

sommigen op hun netvlies gebrand. “Er 

lag een relatief jonge vrouw in het hospi-

ce, die erg vasthield aan het leven”, vertelt 

Sonja. “Ze hield lang vol dat ze wel weer 

naar huis zou gaan. Ondertussen ver-

slechterde ze zienderogen. Toen ze het 

verzet opgaf, hebben we haar complete 

familie en vriendengroep opgetrommeld. 

De hele hal van het hospice stond vol. 

Terwijl ze met twee of drie tegelijk naar 

haar kamer gingen, kreeg de rest koffie 

en soep van de vrijwilligers. Nadat de 

gaste persoonlijk van al haar dierbaren 

afscheid had genomen, zijn we met de 

palliatieve sedatie gestart. Uiteindelijk 

bleef iedereen tot ze in slaap was. Dat 

vond ik heel ontroerend. Net als een te-

genovergestelde ervaring trouwens, van 

een vrouw die helemaal geen familie had. 

Voor we met de sedatie begonnen, heb-

ben we haar gevraagd of ze van iemand 

afscheid wilde nemen. Na lang nadenken 

noemde ze één iemand: een vrijwilliger 

met wie ze een bijzondere band had op-

gebouwd. Dat laatste weerzien was even 

aangrijpend.”

4
WAT ALS IEMAND DEMENT IS?

Sonja: “Ook dan kunnen we palliatieve sedatie 
toedienen. Al is het dan soms wel lastiger om 
te bepalen of iemand constant oncomfortabel 

is. In zo’n geval is het oordeel van de  
naasten, die hun dierbare het beste kennen, 

extra belangrijk.” 

 I  thuisarts.nl/levenseinde  I  overpalliatievezorg.nl  I  alsjenietmeerbeterwordt.nl

Palliatieve sedatie

3

M E E R  W E T E N ?

Deze gast vergeet ik nooit

V R A A G

V R A A G



1720 jaar

HOE VAAK 

WORDT 

PALLIATIEVE 

SEDATIE 

GEGEVEN? 

In 2017 (de laatst 

bekende cijfers) 

kwam aan bijna 

23 procent van 

de sterfgevallen 

palliatieve sedatie 

te pas. In totaal 

ging het om ruim 

34.000 mensen. 

Dat was meer dan 

een verdubbeling 

ten opzichte van 

2010, toen in 

11 procent van 

de gevallen  

palliatieve sedatie 

werd gebruikt. Ter 

vergelijk: in 2017 

werd bijna 6600 

keer euthanasie  

toegepast. 

Overigens zijn  

de mensen die  

palliatieve  

sedatie in een 

ziekenhuis of ver-

pleeghuis kregen 

niet meegenomen 

in deze cijfers. 

Het werkelijke 

aantal lag dus  

vermoedelijk 

hoger. 

Bron: Stichting 

Farmaceutische 

Kerngetallen (SFK)

65
OP WELK MOMENT STARTEN JULLIE 
PALLIATIEVE SEDATIE? 
Yvonne: “In de richtlijn staat dat de arts dat bepaalt, 

maar dat doen we uiteraard in nauw overleg met de 

patiënt. Ook de naasten en verpleging of thuiszorg 

betrekken we erbij. Overigens zijn we als artsen aan 

regels gebonden. We mogen alleen palliatief sederen 

als iemand naar verwachting niet langer dan twee  

weken te leven heeft. Dat is echt anders dan bij  

euthanasie. Nogal wat mensen denken dat  

euthanasie alleen kan als een patiënt snel zal sterven, 

maar daarvoor geldt niet zo’n termijn.” 

Sonja: “Soms willen mensen geen euthanasie, maar 

wel in een vroeg stadium palliatieve sedatie. Dat kan 

dan vaak nog niet. In zo’n geval stellen we ze gerust 

dat het sterfbed met de juiste begeleiding niet naar 

hoeft te zijn.”

Yvonne: “De tweede voorwaarde voor palliatieve 

sedatie is dat iemand ondraaglijke klachten heeft, die 

we niet meer op andere manier kunnen verhelpen. 

Denk aan pijn, benauwdheid, in de war zijn en angst of 

depressie, maar ook zware vermoeidheid.”

Sonja: “Als iemand op geen enkele manier meer 

comfortabel te krijgen is, is dat een mooi moment om 

afscheid te nemen en sedatie te starten. De wens 

van de patiënt is leidend, maar naasten hebben ook 

inspraak. Hun acceptatie is net zo goed belangrijk. De 

familie moet tenslotte verder.”

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
Yvonne: “Als we een patiënt 
continu in slaap willen houden, 
dienen we een slaapmiddel toe. 
We beginnen met een start- 
dosering, gevolgd door elke  
paar uur een onderhoudsdosis,  
eventueel via een pompje.  
Zo nodig kunnen we de  
hoeveelheid elke vier uur tot een 
bepaald maximum ophogen en 
een tweede middel toevoegen. 
Ook dat is allemaal in een  
richtlijn vastgelegd.”
Sonja: “In de eerste 24 uur is 
het soms zoeken naar de juiste 
dosering om iemand steeds in 
slaap te houden. De patiënt kan 
dan toch weer een beetje bij  
bewustzijn komen. Dat leggen 
we van tevoren goed uit, ook 
aan de naasten. Als iemand 
eenmaal een etmaal diep in 
slaap is, wordt die zelden nog 
wakker.” 
Yvonne: “Verder is het  
belangrijk dat een patiënt goed 
afscheid heeft kunnen nemen. 
In de praktijk blijkt dat die zich 
dan beter kan overgeven en het 
leven kan loslaten.” 

V R A A G

V R A A G
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BIJ HOSPICE ALKMAAR WERKEN ZO’N 
HONDERDTWINTIG VRIJWILLIGERS. EÉN VAN HEN 
IS CARLA BAKKER (58). WE LOPEN EEN DAGJE 
MEE MET HAAR KEUKENDIENST.

Op pad met Carla

EEN KIJKJE IN 
DE KEUKEN

Dit is Carla

“Ik ga al jaren voor bij afscheidsvieringen en 

crematoriumplechtigheden. Vooraf heb ik dan 

een gesprek met nabestaanden. Ik merk aan 

hen hoe waardevol het is om iets te kunnen 

betekenen in de dagen rond een afscheid. 

Maar ik wilde graag ook iets doen voor men-

sen in hun laatste levensfase. Daarom werk 

ik sinds oktober 2013 als keukenvrijwilliger 

bij Hospice Alkmaar. Ik geniet er echt van om 

voor gasten en familieleden een ontbijt, lunch 

of warme maaltijd te bereiden.”



1920 jaar

7.30 UUR 

“Bij mooi weer ga ik met de fiets, als het regent 

met de auto. Zodra ik vertrek, focus ik me op de 

dienst die komen gaat. Vaak vraag ik me dan af 

hoe het met de gasten zal zijn. Zou de meneer 

van kamer 5 nog steeds zo lekker kunnen 

eten? En wil de mevrouw van kamer 2 straks 

weer een loempiaatje tussendoor?”

“Iedere nieuwe gast 

wordt verwelkomd met 

een boeket. We doen 

daar een persoonlijk 

kaartje bij, met de 

naam van de meneer 

of mevrouw. Gasten en 

familieleden waarderen 

dat enorm.”

8.00 UUR
“In de ochtenddienst krijg ik eerst een overdracht van de 

verpleegkundige. Zij vertelt me hoe het op dat moment 

gesteld is met de eet- en drinkbehoef-

tes van onze gasten. Daarna ga ik bij hen 

langs om te vragen of ze willen ontbijten, 

en zo ja: wat.”

‘We proberen overal iets bijzonders van te maken’
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9.30 UUR
“Elke ochtend- en middag-
dienst kijken we of we de 
voorraad zuivel, fruit en brood 
nog moeten aanvullen. Om 
ervoor te zorgen dat niemand 
misgrijpt en we zoveel mogelijk 
in wensen van gasten kunnen 
voorzien, doen we tijdens onze 
dienst ook boodschappen.”

17.30 UUR
“Tijdens een middagdienst werk ik meestal met een col-

lega. We maken een menuvoorstel, leggen dit aan onze 

gasten voor en passen het zo nodig aan. Samen berei-

den we het eten. Het opdienen van de maaltijd is fijn om 

te doen. Als onze gasten lekker hebben gegeten en de 

borden leeg terugkomen, geeft dat een voldaan gevoel.”

“Advocaat met 

slagroom is 

een favoriet 

onder onze 

gasten!”

Voor elke 

gast brandt 

permanent een 

kaars

“Als een gast is overleden en wordt opgehaald door de 

uitvaartverzorging, doen wij hem of haar uitgeleide. Alle 

aanwezige medewerkers stellen zich op in de hal. We 

voelen ons dan sterk verbonden met de gast en diens 

familieleden. Een bijzonder moment van verstilling.”

Op pad met Carla



Oud op nieuw
“Mevrouw is wakker geworden van het vuurwerk. Samen 

kijken we op de rand van haar bed naar buiten. ‘Ik hoop dat ik 

nog wat gouden momentjes mag meemaken dit jaar!’, zegt ze. 

Ik wens haar dat van harte toe. Allebei pinken we een traantje 

weg. Na een dikke knuffel gaat ze weer lekker slapen. Ze 

heeft het nieuwe jaar gehaald.”

Nelleke, zorgvrijwilliger

De laatste zorg
“Die avond was mevrouw A. overleden in het bijzijn van twee 

vriendinnen en haar nicht. Gedrieën hadden ze de dagen ervoor 

bij haar gewaakt. Toen het tijd was voor de laatste zorg, wilden 

ze daar graag bij zijn. Natuurlijk mocht dat. De verpleegkundige 

en ik wasten het bovenlichaam van mevrouw en droogden haar 

voorzichtig af. Toen we haar met met bodymilk wilden insmeren, 

keek de verpleegkundige uitnodigend naar het groepje vrouwen. 

Ja, dat wilde een van de vriendinnen wel doen. Gaandeweg kwa-

men de twee anderen ook steeds dichterbij en namen ze meer 

en meer handelingen van ons over. Ze kamden mevrouws haren, 

verzorgden haar gezicht, streelden haar handen en schikten haar 

kleren. Hun geschuifel rond het bed en de liefdevolle zorg voor 

hun vriendin in onderlinge harmonie was ontroerend. Een paar 

maanden later kwam ik een van hen tegen. Ze vertelde hoeveel 

het voor haar had betekend dat ze die laatste zorg had kunnen 

geven. En daar was ik op mijn beurt blij om.”

Een zorgvrijwilliger

A CAPELLA
“Een alleenstaande vrouw had zich in de  

laatste maanden van haar leven aangesloten bij 

een kerkgemeenschap. De leden van de kerk 

bezochten haar geregeld en verzorgden haar 

liefdevol. Twee van hen waren ook bij haar over-

lijden. Bij het uitgeleide doen brachten zij de kist 

van de kamer naar de auto. Onderwijl zongen ze 

een prachtig lied. Vervolgens verrasten ze ons 

door ons a capella toe te zingen, als dank voor 

de goede zorgen. Heel bijzonder.”

Nel, zorgvrijwilliger

LOSLATEN
“Steeds weer een stukje gezondheid, vitaliteit moeten loslaten. 

En vaak het allermoeilijkste: het loslaten van dierbaren. Gasten en
naasten zo begeleiden dat zij samen toegroeien naar het overlijden, 

blijft heel mooi om met elkaar te mogen doen.” 
Els, verpleegkundige

Schubert“Meneer X had een grote verzameling 

cd’s op zijn kamer. Overdag zat hij aan 

tafel, luisterde naar muziek of rookte een  

sigaret. Op een gegeven moment bleef hij 

steeds meer in bed. Ik zei tegen hem dat 

ik best begreep hoe moeilijk het moet zijn 

om je over te geven aan het verblijf in een  

hospice. Langzaam stond hij op. Ik hielp 

hem met wassen en aankleden en hij ging 

aan zijn tafel zitten. 

“Ik haalde koffie voor ons beiden. Hij  

begon te vertellen. Dat zijn vader op  

zondagmorgen altijd Schubert-liederen 

op de piano speelde, en dat zijn moeder 

er dan bij zong. ‘Ook Der Lindenbaum uit 

Winterreise?’, vroeg ik. Hij glunderde en 

knikte. Tot onze verbazing zagen we de 

betreffende cd in één keer tussen al zijn 

stapels. We legden hem in de cd-speler en 

toen Der Lindenbaum begon, zongen we 

samen mee. Als ik nu deze muziek draai, 

denk ik altijd aan hem terug.”

Lidwien, zorgvrijwilliger

2120 jaar

Verhalen van het hospice
ELKE DAG IN HET HOSPICE IS BIJZONDER - LEES MAAR MEE
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EVEN EVEN 
OP ADEM OP ADEM 

KOMENKOMEN



2320 jaar

CIJFERS LIOBA 
Aantal gasten in 2020: 50

Gemiddelde leeftijd: 73 jaar

Oudste gast: 95 jaar

Jongste gast: 43 jaar

Gemiddelde opnameduur: 

13 dagen

BEHALVE HOSPICEZORG BIEDEN WE OOK 
RESPIJTZORG, OFTEWEL: VERVANGENDE 
MANTELZORG. DAT DOEN WE IN ‘THUIS 
LIOBA IN EGMOND-BINNEN. WE NEMEN ER 
TIJDELIJK DE ZORG VAN MANTELZORGERS 
OVER. ZODAT PATIËNTEN, OMRINGD DOOR 
AANDACHT EN RUST, KUNNEN AANSTERKEN 
OF HERSTELLEN, EN HUN VERZORGERS OP 
ADEM KUNNEN KOMEN.

’tHuis Lioba 
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ALICE KAPTEIN (60) IS VANAF 

DAG ÉÉN VRIJWILLIGER BIJ 

‘THUIS LIOBA

 “Zodra je door de poorten van 

het klooster via de binnentuin naar 

‘tHuis Lioba loopt, komt er een 

sereen gevoel over je. Daar krijg 

ik zoveel positieve energie van! 

Energie om onze gasten in de 

watten te leggen en hun naasten 

te ontzorgen. Samen met al mijn  

lieve collegavrijwilligers probeer ik 

onze gasten een zo prettig mogelijk 

verblijf te geven. Zodat ze kunnen 

aansterken en daarna het door hen 

gekozen pad kunnen vervolgen. 

De blije gezichten, de uitingen van 

dankbaarheid en de goede 

gesprekken zorgen ervoor dat ik 

altijd weer enthousiast naar Lioba 

kom. En na mijn dienst met een 

voldaan gevoel naar huis ga.”



2520 jaar

ie de statige oprijlaan naar het Sint  

Liobaklooster betreedt, laat de drukte van 

alledag direct achter zich. Op het terrein, omge-

ven door bossen en duinen, heerst een weldadige  

stilte. “Ik werk hier nu een paar maanden en ik vind 

de sfeer nog elke dag bijzonder”, zegt Wenny Bos, 

verpleegkundige en samen met Carola Stoutjes-

dijk coördinator van ‘tHuis Lioba. Dat bevindt zich 

sinds 2017 in een vleugel van het klooster. 

“We kregen steeds vaker de vraag of we de liefde-

volle zorg van het hospice ook aan niet-terminale 

patiënten konden bieden. Zo is het idee voor ‘tHuis 

Lioba ontstaan. We hebben hier vier gastenkamers 

waar patiënten kunnen aansterken, of bijvoorbeeld 

van een operatie kunnen herstellen. Eén van de  

kamers is geschikt voor een echtpaar.”

VERBONDEN

Alle ruimtes van ‘tHuis Lioba bevinden zich aan 

een lange gang, waar het daglicht door een glazen 

dak naar binnen stroomt. Behalve de gastenka-

mers vind je er een woonkeuken, waar vrijwilligers 

maaltijden bereiden en gasten desgewenst samen 

kunnen eten, en een kleine bibliotheek. Vanuit bijna 

elke ruimte loop je zo de kloostertuin en de achter-

liggende duinen in. 

“Ons huis staat op zichzelf, maar we zijn wel nauw 

verbonden met het nog werkzame klooster”, legt 

Wenny uit. “Letterlijk — we lopen er binnendoor zo 

naartoe. De zusters en broeders zijn heel begaan 

met ons werk. Als gasten dat op prijs stellen, gaat 

broeder Marc bijvoorbeeld graag met ze in gesprek 

over levensvragen. Dat móet niet, natuurlijk. Men-

sen van alle gezindten zijn hier welkom.” 

WANDELEN

Eén van de gasten is de 77-jarige Ellie Nieuwen-

huizen uit Alkmaar. Op het moment dat we haar 

spreken, verblijft ze al een week of zes in ‘tHuis 

Lioba. Na zware kankerbehandelingen was zij er 

lichamelijk en geestelijk slecht aan toe. Haar arts 

stelde voor om in Egmond aan te sterken. “Ik was te 

moe en verzwakt om er zelf nog iets van te vinden”, 

vertelt ze. “De eerste dagen lag ik alleen maar in 

bed en ging alles langs me heen. Maar gaandeweg 

knapte ik toch op. In het ziekenhuis at ik door de 

misselijkheid nauwelijks meer. Hier namen de lieve 

vrijwilligers de tijd om dingen te brengen die ik toch 

kon verdragen. Een beetje yoghurt, een stukje fruit. 

Zo krabbelde ik langzaam op.” 

Er is ook een fysiotherapeut ingeschakeld, die met 

haar oefent om weer zelfstandig te kunnen lopen. 

“Dat doe ik nu elke ochtend, met mijn vriend in 

de tuin. Eerst kwam ik niet verder dan een paar  

meter, nu wandel ik alweer tien minuten.” Onderweg 

kijken ze samen naar de vogels. En naar de oude 

kloostergebouwen. “De omgeving is zo speciaal en  

rustgevend. Als jong meisje wilde ik non worden. 

Wat dat betreft voel ik me hier helemaal thuis.” 

SAMENWERKEN

“Onze gasten kunnen gaan en staan waar ze  

willen”, bevestigt Wenny. “Onderling hebben ze vaak 

ook goed contact. Op een plek als deze ontstaan al 

snel bijzondere gesprekken. Of ze spelen ‘s avonds 

samen een spelletje.” 

Gevraagd naar een bijzondere herinnering in haar 

eerste maanden bij Lioba, hoeft ze niet lang na te 

denken. “Laatst wandelde ik met een gast door 

de tuin. Toen we langs de kloosterkapel kwamen, 

vroeg ze of we daar naar binnen mochten. Net 

op dat moment zat een van de zusters er cello te  

spelen. Door het oude raam viel het zonlicht precies 

op haar. Een magisch moment.” 

Voordat ze bij ‘tHuis Lioba kwam, werkte Wenny 

bij Hospice Alkmaar. “We zijn hard bezig om de  

banden verder aan te halen”, besluit ze. “Ook met 

het nieuw aangesloten Schoorlse hospice De 

Bregthoeve. De bedoeling is om onze verpleeg-

kundigen en  vrijwilligers op verschillende plekken 

te gaan inzetten. Zodat we optimaal van elkaars  

kennis en ervaring kunnen profiteren en alle mede-

werkers deze unieke locatie mogen ervaren. Want 

wie wil er nou niet op zo’n prachtige plek werken?” 

thuis-lioba.nl

’tHuis Lioba 

HET KLOOSTER

De Duitse Hilde-

gard Michaelis 

stichtte het Sint 

Liobaklooster — 

een monastieke 

gemeenschap in 

de benedictijner 

orde — in 1935. 

In eerste instantie 

woonden er alleen 

zusters; in de jaren 

zestig kwamen 

er broeders bij. 

Momenteel leven 

er zeven vrouwelij-

ke kloosterlingen 

en drie mannelijke, 

in leeftijd varië-

rend van 35 tot 83 

jaar. Van oudsher 

maken zij pries-

tergewaden en 

kerkelijke kunst. 

Ze verzorgen 

ook kunstzinnige 

cursussen. Een 

ander onderdeel 

van het klooster is 

de School voor de 

Vrede, waar  

groepen terecht-

kunnen voor bezin-

ningsactiviteiten. 

Tot slot is er een 

gastenverblijf. 

Meer informatie: 

liobaklooster.nl.

W



FRANS AGRICOLA VAN 

UITVAARTONDERNEMING 

DUIN KOMT AL VANAF 

DE START IN HOSPICE 

ALKMAAR

“Het gebeurt steeds 

vaker dat gasten van 

het hospice bij leven 

hun uitvaart met ons 

willen bespreken. Op 

die manier kunnen ze 

de regie houden, zelfs 

na hun overlijden. Dat is 

heel anders dan 25 jaar 

geleden; toen bepaalde 

de uitvaartondernemer. 

Nu is de wens van de 

klant leidend. Uitvaarten 

worden ook steeds  

persoonlijker, en meer 

op maat. Mooi en 

waardevol om een kleine 

schakel in dat proces te 

kunnen zijn.”

Onze partners

LOKAAL
VERBONDEN
HOSPICE ALKMAAR IS STEVIG VERANKERD 
IN DE WIJK. WE WERKEN ER SAMEN MET 
ALLERLEI PARTIJEN. MET DEZE MENSEN 
BIJVOORBEELD. 

CLAUDIA BOOTS-BES WERKT SINDS 

2010 ALS TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE 

EN COÖRDINATOR BIJ DE NOORDWEST 

ZIEKENHUISGROEP

“Mijn taak is om ervoor te zorgen dat 

onze patiënten na hun ziekenhuis- 

opname de juiste zorg krijgen. 

Thuiszorg, revalidatie of een plek in 

een hospice. Toen ik voor het eerst 

bij Hospice Alkmaar kwam, voelde ik 

me meteen ‘gezien’. Hier wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen arts, 

verpleegkundige of bezoeker;  

iedereen is even belangrijk. Het is ook 

mooi dat familie echt familie kan zijn, 

en niet alleen mantelzorger.” 

TANJA SCHIPPER IS COÖRDINATOR 

VAN ‘T PRAETHUYS, EEN ALKMAARS 

INLOOPHUIS VOOR MENSEN MET KANKER 

EN HUN NAASTEN

“Hospicezorg richt zich op de terminale 

fase; bij het inloophuis houden we ons 

onder andere bezig met zorg voor én na 

de dood. In onze lotgenotengroepen voor 

kankerpatiënten komt het hospice als 

één van de opties ter sprake. Andersom 

verwijzen zorgverleners in het hospice 

familieleden door naar ‘t Praethuys, bij-

voorbeeld voor onze nabestaandengroep. 

Ook kinderen en jongeren zijn bij ons 

welkom als ze in hun familie te maken 

hebben met kanker. Zo vullen het hospi-

ce en het inloophuis elkaar goed aan.”

26



20 jaar

HUISARTS MICK 
HIJDENDAAL IS SINDS 

TIEN JAAR EEN VAN DE 

WAARNEMEND 

HOSPICE-ARTSEN

“Als huisarts werk ik meestal 

vrij solistisch. Bij het hospice 

ben ik onderdeel van een 

hecht team, dat ik inmiddels 

door en door ken. Ik  

beschouw de medewerkers 

als collega’s. De dingen die ik 

van hen leer over palliatieve

zorg, neem ik mee in mijn 

eigen praktijk. Het is fijn ook 

om echt de tijd te kunnen 

nemen voor gasten. Ik 

beschouw mijn werk in het 

hospice als mooie aanvulling 

op het vaak vluchtige werk in 

de huisartsenpraktijk.”

WIM VAN ASSEM LEVERT ALS 

BLOEMIST WEKELIJKS EEN BOEKET 

VOOR DE RECEPTIE

“Bestaat het hospice al twintig jaar? 

Dan kom ik er ook al zo lang! Als 

winkel doneren we ook regelmatig 

een bloemetje voor de bezinnings-

ruimte. Behalve voor de leveringen 

zijn we trouwens niet vaak in het 

hospice; voor bloemstukken bij 

een uitvaart komen nabestaanden 

naar ons. We bespreken dan of de 

overledene van bloemen hield, en 

zo ja welke. Het mooist vind ik het 

als we iets kunnen maken dat bij de 

persoon in kwestie past.”

27

‘HET IS FIJN 
OM ECHT DE 

TIJD TE KUNNEN 
NEMEN VOOR 

GASTEN’

GLORIA TIJM (FOTO) EN RIA VAN DE VELDE ZIJN COÖRDINATOR 

BIJ VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG (VPTZ) 

IN ALKMAAR EN OMSTREKEN

“Onze veertig vrijwilligers komen thuis bij mensen in hun laatste 

levensfase, vaak een dagdeel per week. Soms om in stilte samen te 

zijn. Soms om te praten of muziek te luisteren. Het is maar net waar 

de patiënt behoefte aan heeft. Mantelzorgers krijgen daarmee ook 

even tijd voor zichzelf. Besluit een patiënt naar Hospice Alkmaar te 

gaan, dan kan onze vrijwilliger hem of haar daar blijven bezoeken.“ 
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2920 jaar

arbara: “Jarenlang was de dood 

nauwelijks bespreekbaar, ook niet in 

de media. De laatste tijd komt daar 

voorzichtig verandering in. Bijvoorbeeld door tv- 

programma’s als Over Mijn Lijk en De Kist. De 

Denker des Vaderlands, filosoof Rene Gude, 

sprak in 2015 vlak voor zijn dood bij tv-pro-

gramma De Wereld Draait Door openlijk over 

zijn naderende einde. Dat heeft veel losge-

maakt. Het is mooi als zoiets mensen motiveert 

om zelf het gesprek over het onderwerp aan 

te gaan.”

Marjolein: “Ik merk bij ons dat gasten en 

hun naasten er vaak een dubbel gevoel over 

hebben. Aan de ene kant willen ze niet met 

de dood worden geconfronteerd, aan de  

andere kant vinden ze het juist heel fijn om hun  

twijfels en angsten te delen.” 

Barbara: “Voor mijn boek en mijn rubriek in 

Volkskrant Magazine heb ik inmiddels tal van  

Interview

JE KUNT 
HET MAAR 
ÉÉN KEER 
DOEN
JOURNALIST BARBARA VAN BEUKERING ONDERNAM EEN PERSOONLIJKE 
ZOEKTOCHT NAAR DE KUNST VAN HET STERVEN. ZE SCHREEF ER EEN BOEK 
OVER EN INTERVIEWT VOOR VOLKSKRANT MAGAZINE WEKELIJKS MENSEN OVER 
DE DOOD VAN HUN NAASTEN. MET WIJKVERPLEEGKUNDIGE JOSÉ BOOTS EN 
HOSPICE-DIRECTEUR MARJOLEIN GROOT GAAT ZE IN GESPREK OVER DE VRAAG: 
WAAROM IS HET LEVENSEINDE NOG STEEDS ZO’N TABOE?
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nabestaanden geïnterviewd, met heel verschil-

lende ervaringen. Hun verhalen onderstrepen 

mijn persoonlijke bevindingen: het maakt voor 

achterblijvers enorm veel uit hoe iemand af-

scheid neemt en doodgaat. Het voelt voor mij 

als een missie om anderen daar bewust van te 

maken. Ik wil lezers aan het denken zetten en ze 

motiveren om niet later, maar nu over de dood te 

praten. Dat kan veel trauma’s voorkomen.”

José: “Door ons werk is dat voor ons  

vanzelfsprekend. Wij weten dat als je je wensen 

en verwachtingen over de laatste fase goed  

bespreekt, en het sterven rustig en waardig 

verloopt, dat heel troostend is. Maar realiseer je 

wel dat veel mensen hier echt niet over willen 

of durven praten. Zelfs als patiënten ongenees-

lijk ziek zijn. Dat merk ik dagelijks in mijn werk.” 

Barbara: “Volgens mij komt dat mede  

doordat we de dood de afgelopen decennia  

helemaal buiten het leven hebben geplaatst. Een 

eeuw geleden gingen mensen gewoon in de 

huiskamer dood, terwijl de kinderen erom-

heen speelden. Met de komst van betere  

behandelingen ligt alle focus op genezing,  

en is het onderwerp in de taboesfeer gekomen.”

José: “Dat herken ik wel. Medisch en techno-

logisch kan er steeds meer. Dat versterkt het 

gevoel dat het leven maakbaar is. Toen ik met 

dit werk begon, berustten mensen sneller in het 

onvermijdelijke. Patiënten, maar ook naasten. 

Beiden zijn veeleisender geworden. Ze willen 

vaak zo lang mogelijk doorgaan met behande-

len, of hebben een vooringenomen beeld van 

hoe de laatste fase moet verlopen. Dat maakt 

het lastiger om de dood te accepteren.”

Barbara: “Tegelijkertijd is er, zoals Marjolein 

zegt, een grote behoefte om verhalen hierover 

te delen. Meer dan zeshonderd nabestaanden 

hebben me laten weten dat ze willen meewer-

ken aan mijn rubriek voor Volkskrant Magazine. 

In al mijn jaren in de journalistiek heb ik nog 

nooit zo’n overweldigende hoeveelheid reac-

ties gehad. Het thema houdt mensen dus wel  
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degelijk bezig. Ik hoop dat wij, elk op onze eigen 

manier, eraan kunnen bijdragen het onderwerp 

beter bespreekbaar te maken.”

NACHTMERRIES

Marjolein: “Hoe kwam je er eigenlijk bij om 

over de dood te gaan schrijven?”

Barbara: “Mijn beide ouders zijn aan darmkan-

ker overleden, maar op een totaal verschillen-

de manier. Het sterfbed van mijn vader 25 jaar 

geleden was verschrikkelijk. Hij was boos, in 

paniek, wilde niet dood. Lichamelijk takelde hij 

helemaal af. Voor mij was die ervaring vreselijk 

beangstigend; ik heb er nog jaren nachtmerries 

over gehad. Zeven jaar geleden werd mijn moe-

der ziek. O nee, dacht ik, niet weer die hel. Maar 

haar ervaring was totaal anders. ‘Ik ga naar 

huis, u ziet me niet meer terug’, zei ze tegen 

haar arts. Ze besloot zich niet te laten behan-

delen en zich te concentreren op haar afscheid. 

Vier maanden lang hield ze bijna dagelijks open 

huis, met wijntjes en borrelhapjes. De laatste 

week voor haar euthanasie was ik alleen bij 

haar. Het klinkt misschien raar, maar dat was 

een van de mooiste weken van mijn leven. Het 

contact was in die laatste dagen zo intens en 

intiem. Daar heb ik een heel goed gevoel aan 

overgehouden.”

Marjolein: “Daarom is het zo belangrijk om er 

tijdig over te praten. Liefst vóór je ziek wordt. 

Want praten over de dood verrijkt het leven.”

Barbara: “Mijn advies: doe dat met elkaar én 

met zorgverleners. Mijn vader kwam negen da-

gen voor zijn dood uit het ziekenhuis. Als familie 

waren we totaal niet voorbereid op wat er alle-

maal met hem kon gebeuren. Goede begelei-

ding en uitleg had veel stress gescheeld.” 

José: “Dat is precies wat ik doe: samen met 

de huisarts het sterven zo goed mogelijk be-

geleiden. Voor de patiënt én de naasten. Het 

is heel verdrietig dat jullie in die tijd onwetend 

naar huis zijn gestuurd. De laatste decennia 

is er wat dat betreft een hoop verbeterd. Toch 

is begeleiding in de laatste fase helaas nog 

niet bij alle thuiszorgorganisaties even goed  

geregeld. Maar weet dat die hulp wel bestaat.”

VOOROORDELEN

Marjolein: “Ben je eigenlijk wel eens in een 

hospice geweest, Barbara?”

Barbara: “Nee. Als ik eerlijk ben, heb ik best 

wat vooroordelen over hospices. Dat het treuri-

ge plekken zijn, waar alleen mensen belanden 

die verder niemand meer hebben. Zelf wil ik in 

mijn laatste fase toch het liefst thuisblijven.” 

José: “Dat wil bijna iedereen. Het is ook altijd 

ons eerste doel. Maar niet iedere naaste kan 

of wil op het eind voor een ander zorgen. Soms 

is het voor een partner lichamelijk te zwaar, of 

hebben kinderen er geen tijd voor. Realiseer je 

ook dat niet iedereen de mentale draagkracht 

heeft om het sterven in de thuissituatie te  

volbrengen. In een hospice wordt alle zorg je 

uit handen genomen. Familieleden, vrienden: 

ze kunnen er allemaal hun eigen rol houden 

en zich concentreren op elkaar. Dat kan erg  

helpen om goed afscheid te nemen.”

Marjolein: “De situatie van een terminaal zieke 

kan van uur tot uur veranderen. Het is gerust-

stellend dat er bij ons 24 uur per dag medische 

zorg is van verpleegkundigen en vrijwilligers, 

die de gasten in de gaten houden en zo no-

dig snel op een situatie inspelen. Daardoor 

verloopt het stervensproces bijna altijd rustig. 

We hadden het eerder over de maakbaarheid 

van het leven. De dood kunnen we niet voorko-

men. Maar de manier waarop we sterven is veel 

maakbaarder dan veel mensen zich realiseren.” 
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Na twaalf jaar in de acute 

psychiatrie begon 

verpleegkundige Denise 

van Ojen (34) in 2019 bij 

Hospice Alkmaar.

anaf het moment dat ik in mijn 

opleiding iemand bij het sterf-

proces mocht begeleiden, 

wilde ik daar meer mee doen. Daarom 

meldde ik me op mijn 18-de als vrijwilli-

ger bij het hospice. Toen ik dat werk niet 

meer kon combineren met mijn andere 

bezigheden, ben ik gestopt. Tot twee 

jaar geleden. Aan de vooravond van mijn 

bevalling zag ik een vacature voorbij- 

komen. De timing kon niet slechter, 

maar ik wilde deze kans niet voorbij  

laten gaan. Met een baby van amper tien 

weken begon ik aan mijn nieuwe baan. 

Heel bijzonder hoe sterven en nieuw  

leven zich verweefden. 

“Als je veel mensen ziet overlijden, is de 

dood niet meer vreemd. Maar gewoon 

wordt hij nooit. Elk afscheid is anders en 

raakt me op zijn eigen manier. Het con-

tact met gasten in hun laatste levens-

fase is zo intens. Of het nu is om over 

hun angsten te praten of om pannen-

koeken voor ze te bakken: ik neem voor 

iedereen de tijd. Zoveel vrijheid krijg je 

vermoedelijk nergens anders in de zorg. 

“De meest speciale gast was wel mijn 

eigen opa. Toen hij vorig jaar ziek werd, 

heb ik even getwijfeld: kan ik het zo 

dichtbij laten komen? Uiteindelijk ben 

ik blij dat ik nu ook als familielid heb  

ervaren hoe het is om in een hospice 

te zijn. Het maakt dat ik nog beter  

rekening kan houden met mensen. Niet 

alleen met de gasten, maar ook met hun 

naasten.”

‘V

3320 jaar



oen we in 2001 begonnen, 

hadden we twee kamers die 

we zelf hebben geschilderd 

en ingericht. Nu zijn we twintig jaar  

verder en veel ervaringen rijker.  

Verpleegkundigen én vrijwilligers krijgen 

speciale opleidingen voor het werk. We 

zijn professioneler geworden.

“Bij de start was ik nog erg gefocust 

op handelen, op omstandigheden  

beter maken. Inmiddels weet ik dat een  

begripvol oor vaak het allerbelangrijk-

ste is. Het begint met oprecht kijken en  

luisteren. En al in een vroeg stadium 

praten over de dood. Bespreken wat de 

opties zijn. Mensen geruststellen. Dan 

ontstaat echt contact. Het is elke keer 

weer bijzonder om, in kwetsbaarheid, zo 

dichtbij iemand te mogen komen. 

“De moed van een jonge gaste is me in 

het bijzonder bijgebleven. In haar laatste

weken ging ze nog naar het theater 

en de kroeg, zo graag wilde ze leven. 

Toen zij begreep dat haar lichaam het 

opgaf en er niets anders overbleef dan  

slapen en sterven, heb ik even heel hard 

gehuild.

“Voor ons is de wens van de gast de 

enige die telt. Maar soms willen naas-

ten iets anders; alles moet maakbaar 

zijn. Dat vind ik lastig. Het is dikwijls  

beter om een pas op de plaats te maken, 

iemand rust te gunnen. Ik probeer men-

sen dan bij elkaar te brengen, zodat ze 

alsnog waardig afscheid kunnen nemen. 

Het ontroert me elke keer als dat lukt.” 

Verpleegkundige Henny van 

de Velde (61) is vanaf de 

start werkzaam bij Hospice 

Alkmaar, sinds 2008 in de 

rol van coördinator van de 

achttien verpleegkundigen. 

‘T

34
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ijn werkzaamheden zijn heel 

afwisselend. Ik ontvang 

bezoekers en leveranciers, 

neem de telefoon op en registreer wie 

er in het pand is. Verder onderhoud 

ik de auto van het hospice. Als ik hier  

binnenkom, voelt het als een warme  

deken. Iedereen is zo hartelijk en  

betrokken. Haast als een familie. Samen 

hebben we één doel: onze gasten en 

hun naasten zo goed mogelijk bijstaan. 

Natuurlijk is het aangrijpend als je steeds 

met de dood wordt geconfronteerd. Maar 

de ervaringen zijn óók mooi. Als een gast 

is overleden, doen we die met alle aan-

wezige personeelsleden en vrijwilligers 

uitgeleide. We rollen een loper uit, zetten  

kaarsen bij de deur en spelen door de 

familie uitgezochte muziek. Een prachtig 

ritueel. 

“Overigens zien we onze gasten bij de 

receptie niet vaak — meestal zijn ze 

bedlegerig. Maar vorig jaar was er een 

dame die een paar keer bij me kwam 

zitten. Ze heeft me haar levensverhaal 

verteld. En ook hoe blij ze was met 

de zorg en aandacht in het hospice. 

Mijn gesprekken met haar vormen een  

speciale, blijvende herinnering. 

“Helaas merken we hier ook hoe  

beschadigd familiebanden kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld als familieleden niet op  

bezoek mogen komen, of als gasten 

bloemen weigeren. Dat grijpt me elke 

keer aan. Voor mijn eigen laatste fase 

hoop ik daarom vooral dat ik met mijn 

dierbaren afscheid kan nemen.”

Sinds 2019 werkt Menno 

van Adelberg (72) als 

vrijwilliger bij de receptie. 

‘M
Dit zijn wij
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oor de dood hoef je je best 

niet te doen, die komt toch 

wel. Het laatste stukje leven zo 

waardevol mogelijk maken, daar draait 

ons werk om. Je kunt immers maar één 

keer afscheid nemen.

“Jaren geleden kreeg ik van een  

vriendin het boekje ‘De intieme dood’ 

van Marie de Hennezel, over een hospice 

in Frankrijk. Het verhaal raakte me. Zo 

kwam ik op het idee om me bij Hospice 

Alkmaar te melden. Als zorgvrijwilliger 

ondersteun ik de verpleegkundigen. 

Bijvoorbeeld door gasten te wassen 

of ze te helpen met aankleden. Het is 

heerlijk om daarbij nooit op de klok te 

hoeven kijken — ik kan rustig een uur 

nemen om voor iemand te zorgen. 

“In mijn gesprekken sluit ik zo goed 

mogelijk bij gasten aan. Waarin vinden 

zij nog waarde in het leven? Als je die 

weet te vinden, zie je mensen ‘groeien’. 

Ik moet denken aan een vijftiger met een 

tumor in zijn rug, die drie weken bij ons 

lag. Hij was constant boos, we konden 

weinig goed doen. Tot ik met hem in 

gesprek ging over zijn grote passie: 

hardlopen. ‘Begin de dag in je hoofd 

alsof je vandaag een marathon gaat 

doen’, zei ik tegen hem. Dat bleek de 

opening naar een andersoortig, positief 

contact. 

“Ik heb in de afgelopen jaren honderden 

gasten ontmoet. Ieder van hen heeft me 

een wijzer en rijker mens gemaakt. Daar 

ben ik ontzettend dankbaar voor. In het 

hospice heb ik echt mijn bestemming 

gevonden.”

Nelleke Borst (64) is als 

vrijwilliger al vijftien jaar 

aan Hospice Alkmaar 

verbonden. 

‘V
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ensen denken vaak dat 

in een hospice alles en  

iedereen triest is. Maar 

we lachen heus ook veel. Gasten en  

collega’s noemen mij vaak een vrolij-

kerd. Een vleugje humor is zo belangrijk. 

Ik breng graag wat lichtheid. Zelfs de 

meest verdrietige verhalen hebben een 

positieve kant. Bijvoorbeeld de vriendin-

nen van een jonge gaste, die ‘s avonds 

met wijn en toastjes langskwamen om 

samen te netflixen. Zo mooi vond ik dat. 

“Eigenlijk ben ik bij toeval in de zorg  

beland. Na de zeevaartschool zocht 

ik een baan en in het zeeliedenhuis  

hadden ze verzorgden nodig. Ik bleek 

geknipt voor het werk. Na 25 jaar in de 

ouderenzorg kon ik me laten omscholen 

tot verpleegkundige. Die kans greep ik 

met beide handen aan. De toenmalige 

directeur van Hospice Alkmaar verzorg-

de een gastles. Ze sprak met zoveel 

warmte en liefde over het werk. Dezelf-

de avond heb ik haar per brief gevraagd 

of ik stage mocht komen lopen. 

“Echt de tijd nemen voor gasten, ze  

oprechte aandacht kunnen geven: 

dat miste ik in de ouderenzorg. In het  

hospice kan dat wel. Als gasten het 

leuk vinden, neem ik soms mijn twee  

hondjes mee. Daar kunnen ze dan even 

mee knuffelen. Er is trouwens ook een 

lapjeskat, Milou, die vaak komt buurten. 

Ze weet inmiddels dat er kattensnoep-

jes klaarliggen en dat er genoeg  

mensen zijn die haar willen aaien.  

Sommige gasten kijken echt uit naar 

haar komst.”

‘M

Via een stage kwam 

verpleegkundige Marina 

Zwart (53) bij Hospice 

Alkmaar terecht. Sinds 

2017 is ze er in dienst.. 

3720 jaar
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Verhalen van het hospice
ELKE DAG IN HET HOSPICE IS BIJZONDER - LEES MAAR MEE

WENS VERVULD
“Chauffeur Ruud en verpleegkundige Fred van 

de Stichting Ambulance Wens waren vroeg 

van huis gegaan om op tijd bij ons te kunnen 

zijn. Aan mij de eer om met onze gast mee op 

stap te gaan. Om tien uur werd de brancard de 

kerk van bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw 

ter Nood in Heiloo binnengereden en kregen 

we een plaats op de eerste rang. De pastor  

onderbrak de preek, verwelkomde de gast en 

vertelde dat die vandaag een wens in vervulling 

zag gaan. De gast genoot, zong af en toe een 

toontje mee. Er werden traantjes weggepinkt. 

Na de dienst, bij koffie met gebak, kwamen 

verscheidene mensen een praatje maken. Het 

was een bijzondere, onvergetelijke dag voor 

de gast. Terug in het hospice viel hij met de  

ambulancewensbeer snel in slaap. Ik kon  

beamen wat er in de kerk was gezegd. De 

pijn is vandaag niet ongedaan gemaakt, maar 

al zijn we niet genezen, er is in ons wel iets  

veranderd. Het samenzijn sterkt, we zijn er be-

ter van geworden.”

Marianne, vrijwilliger

Gezien
“Op een gegeven moment kregen we een gast  

binnen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij leef-

de op straat. Toen bleek dat hij terminaal ziek was, 

kwam hij bij ons. In het begin was meneer heel stil en  

teruggetrokken, maar na verloop van tijd leefde hij 

enorm op. We hielpen hem in bad of onder de douche. 

De kapper en pedicure kwamen langs. Meneer genoot 

van het lekkere eten en de aandacht. Hij vertelde dat 

mensen al jaren met een grote boog om hem heen- 

liepen. Ze hadden hem voor van alles uitgemaakt. Bij 

ons voelde hij zich weer gezien en gerespecteerd. Zo 

mooi dat hij dit nog heeft kunnen meemaken!”

Sandra, verpleegkundige

SOEP
“Mevrouw B. was drie maanden bij ons. Als ik dienst 

had, ging ik eerst naar haar toe, even praten. 

Dan belde ze haar man, zodat hij op tijd was voor de 

soep. Ze was nog lang mobiel, genoot van de uitjes 

met haar man. Tijdens een muziekmiddag luisterden 

we samen naar het pianospel en de zang in de hal. 

Voordat ze overleed, wilde ze me nog een dikke kus 

geven. Wat een warmte.”

Mariëtte, keukenvrijwilliger 

HEMEL
“Tijdens mijn dienst mocht ik een dame op hoge leeftijd met de maaltijd 

helpen. Het spreken ging haar niet gemakkelijk meer af. Maar tussen de 

kleine hapjes door wist ze toch iets te zeggen: ‘Ik dacht altijd in de hemel 

te zullen komen... maar daar ben ik nu al.’ Zo’n ontroerend moment!”

Ineke, zorgvrijwilliger en vrijwilliger naastenzorg

Sleutels
“Wat ik nooit vergeet? Dat de 

uitvaartondernemer de sleutels van 
de rouwauto kwijt was. Later bleken 

die in de kist van de overledene  
te liggen, die op dat moment al  

was gesloten.”
Marga, receptie- en zorgvrijwilliger
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Inspiratie

Zorgvrijwilliger Lidwien 

Dekker tipt: 

‘MIJN DINSDAGEN MET 

MORRIE’ VAN MITCH ALBOM

“Ik werd geraakt door de 

gesprekken van Mitch Albom 

met zijn oud-professor, die 

de ziekte ALS had. Mooie, 

ontroerende levenslessen.”

Vrijwilliger Judith Peereboom van ‘tHuis Lioba tipt: 

DWDD SUMMERSCHOOL: PLEIDOOI VOOR VERDRIET

MET FEMKE VAN DER LAAN

“In dit college deelt Femke van der Laan weduwe 

van oud-burgemeester van Amsterdam Eberhart 

van der Laan, de lessen die ze leerde na zijn 

overlijden. Ze is sterk en kwetsbaar tegelijk. Haar 

boodschap: heb in godsnaam verdriet.” 

npostart.nl

Vrijwilligerscoördinator 

Marjolein Verkoijen tipt: 

‘DE DOOD LEGT LIEFDE BLOOT’ 

VAN MARIJTJE VAN DER HORST

“Omdat ik hierin, op een heel 

gevoelige manier, de  

essentie van leven, dood en 

liefde terugzie.”

Zorgvrijwilliger Nel Smal tipt:  

‘TIJD OM TE STERVEN’ 

“In deze documentaire volg je gasten in een 

hospice. Zij en hun naasten vertellen hun  

verhaal en delen hun gevoelens. De warme, 

liefdevolle sfeer is voor mij invoelbaar en  

herkenbaar.” npostart.nl

Vrijwilliger Marianne Vos tipt: 

‘DE JONGEN, DE MOL, DE VOS EN HET 

PAARD’ VAN CHARLIE MACKESY

“Omdat ik gegrepen werd door de 

eenvoud en de wijze levenslessen. 

Over vriendschap, liefde en jezelf zijn.”

VRIJWILLIGER PAULA TUMMERS VAN ‘THUIS LIOBA TIPT: DE PLAYLISTS 

VAN ’T KOFFIEHUIS OF ‘COZY COFFEEHOUSE’ OP SPOTIFY OF YOUTUBE

“Heerlijke ‘niets aan de hand-muziekjes’. Bijna rustgevender dan stilte. 

Ze zorgen voor een happy mood.”

Verpleegkundige Irma Schoe tipt: 

‘HET GESCHENK, 12 LESSEN 

DIE JE LEVEN KUNNEN REDDEN’ VAN 

EDITH EGER

“De 93-jarige psychotherapeut 

Edith Eger overleefde concentratie-

kamp Auschwitz. In plaats van zich 

te laten vernietigen door haar  

pijnlijke verleden, koos ze ervoor 

het te transformeren tot een krach-

tig geschenk.”

VERHALEN OVER ROUW EN AFSCHEID BIEDEN TROOST EN GEVEN HOOP; WE DELEN 
EEN PAAR VAN ONZE FAVORIETE TEKSTEN (PLUS WAT FIJNE MUZIEK)

M UZ I E K

BO EK

BO EK

BO EK

BO EK

D O CUM ENTA I R E

CO L L EG E
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Beherend apotheker bij 
Alphega-apotheek Kruisinga
“Toen Yvonne van Ingen wereld- 

kundig maakte dat ze een PaTz-

groep wilde beginnen, heb ik 

gevraagd of ik mocht aanhaken. 

Ik leer er veel over palliatieve zorg, 

maar ook over hoe collega- 

zorgprofessionals werken. In 

onze overleggen komt het thema 

medicatie geregeld aan bod. Dan 

bespreken we bijvoorbeeld hoe 

een patiënt bepaalde medicatie 

het best kan afbouwen, of wat we 

kunnen doen om pijn beter onder 

controle te krijgen.”

Werkt sinds 2007 bij Hospice 
Alkmaar en is voorzitter van 
PaTz-groep Alkmaar-West
“Ons doel is om palliatieve zorg zo 

goed mogelijk te laten verlopen. 

Thuis of, als dat niet meer lukt, in 

ons hospice. Door de behoeften van 

patiënten vroeg in kaart te brengen, 

kunnen we verschillende vormen 

van zorg optimaal op elkaar laten 

aansluiten. Voor ons in het hospice 

is palliatieve zorg dagelijks werk. 

Het is mooi als collega’s van buiten 

van onze kennis en ervaring kunnen 

profiteren. Wij leren van elkaar.”

Onze partners

VERPLEEG-
KUNDIGE 
MARLEEN 
BROCX 

ZORGEN DOE 
JE SAMEN
ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE BEGINT AL (VER) 
VOOR EEN EVENTUELE OPNAME IN EEN HOSPICE. 
OM DIE ZO GOED MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN, 
IS GOEDE SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN 
THUISZORG ONONTBEERLIJK. DAT DOEN WE  
ONDER ANDERE IN EEN SPECIALE WERKGROEP.

 PALLIATIEVE THUISZORG 
(PATZ)

Door heel Nederland zijn palliatieve thuis-

zorggroepen. In het voorjaar van 2019 nam 

arts en specialist palliatieve zorg Yvonne 

van Ingen, verbonden aan Hospice Alkmaar, 

het initiatief voor zo’n PaTz-groep in 

 Alkmaar-West. Die bestaat uit twaalf 

mensen en komt zes keer per jaar bijeen. 

Behalve Yvonne en hospice- 

verpleegkundige Marleen Brocx nemen 

huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en 

een apotheker deel. Samen bespreken ze 

ingewikkelde gevallen. Door de korte lijnen 

weten deelnemers elkaar ook daarbuiten 

gemakkelijk te vinden. Vijf van hen zijn op 

deze pagina’s geportretteerd.

BEHEREND 
APOTHEKER
PAULINE 
HOUGEE
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Heeft sinds 2012 een praktijk in Alkmaar
“Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel 

van mijn werk; gemiddeld doe ik eens in de 

drie of vier weken een sterfbedbegeleiding. 

Met vragen hierover kan ik altijd bij de PaTz-

groep terecht. En ook als ik ervaringen wil 

delen. Behalve professional ben ik tenslotte 

ook mens. Soms draag ik het ongemak van 

mijn patiënten met me mee. Dan is het heel 

fijn om mijn verhaal bij collega’s kwijt te  

kunnen, en zij bij mij.” 

Gespecialiseerd wijkverpleeg- 
kundige met als aandachtsgebieden 
oncologie en palliatieve zorg
“Als wijkverpleegkundigen werken we 

altijd al nauw samen met huisartsen, 

ziekenhuizen en andere hulpverleners in 

de regio. Medisch gezien kan er steeds 

meer; mensen leven steeds langer. Dat 

betekent ook dat de zorg ingewikkelder 

wordt. Bijvoorbeeld omdat een patiënt 

verschillende lichamelijke en vaak ook 

psychosociale klachten heeft. Het voegt 

echt iets toe om dit soort ingewikkelde 

situaties in de PaTz-groep vanuit ver-

schillende professionele perspectieven 

te kunnen bespreken.”

Is als specialist en consulent palliatieve zorg 
verbonden aan Hospice Alkmaar
“Het is nuttig, leuk en leerzaam om samen met andere 

professionals het best mogelijke palliatieve plan voor een 

patiënt te maken. We bespreken mensen die naar  

verwachting maximaal een jaar te leven hebben. Met input 

uit verschillende expertises komen we vaak tot creatieve  

oplossingen. Samen anticiperen we op wat er in een  

zorgtraject kan gebeuren, en zijn zo mogelijke problemen 

voor. Hope for the best, plan for the worst, is ons motto.”

 

ARTS 
YVONNE 
VAN INGEN 

HUISARTS 
QADIR 
OMARKHEL 

WIJK-
VERPLEEG-
KUNDIGE 
INGRID 
STROOBACH
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SINDS 1 JANUARI 2021 HOORT DE 
BREGTHOEVE IN SCHOORL, EEN HOSPICE 
MET ZEVEN ZORGAPPARTEMENTEN, BIJ 
HOSPICE ALKMAAR. DAARMEE HEBBEN 
WE ONZE CAPACITEIT FLINK VERGROOT. 

HOSPICE 
ALKMAAR 
BREIDT UIT!
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e wisten dat het pensioen van oud- 

eigenaren Els en Dries van den Bosch 

eraan zat te komen. Toch was het voor 

de medewerkers van De Bregthoeve spannend 

toen de overnamekogel eind 2020 door de kerk 

ging. Ineens maakt het kleine, hechte zorgteam, 

bestaande uit zes vaste en twee flex-verpleeg-

kundigen, deel uit van een veel grotere organisa-

tie. Best even wennen. Zeker voor verpleegkun-

dige Nena Vlaming (30), die al tien jaar voltijds 

bij het Schoorlse hospice werkt, en er leiding 

geeft aan haar collega’s. 

“Toen ik hier kwam, runden Els en Dries een 

zorghotel”, vertelt ze. “Sinds 2012 bieden we 

uitsluitend hospicezorg. Dat past mij perfect. Tij-

dens mijn studie hbo-v twijfelde ik of ik wel het 

goede vak had gekozen. In het ziekenhuis waar 

ik stage liep, voelde het als lopendebandwerk. 

Op advies van mijn stagecoördinator ging ik in 

De Bregthoeve kijken. Zo kan het dus ook, dacht 

ik. Ik wist meteen dat ik er wilde werken. Hier 

kan ik echt iets betekenen voor mensen.” 

OPEN ARMEN

Hospice Alkmaar kende ze alleen van professio-

nele bijeenkomsten. Maar hoe het er in de prak-

tijk aan toegaat, wist ze niet. Het was dus even 

afwachten hoe de samenwerking zou uitpakken. 

“Gelukkig voelden de gesprekken direct goed. 

We zijn met open armen ontvangen. Er zijn ook al 

verpleegkundigen uit Alkmaar bij ons geweest. 

Zulke lieve mensen. Verder vind ik het heel fijn 

dat we niet meteen van alles gaan veranderen. 

We blijven gewoon De Bregthoeve.”

In de praktijk krijgt de samenwerking staps- 

gewijs vorm. Zo werken beide locaties inmid-

dels met hetzelfde zorgdossier en komen alle  

opnameverzoeken centraal binnen. Natuur-

lijk zijn Nena ook verschillen opgevallen. De  

Bregthoeve heeft bijvoorbeeld appartementen 

in plaats van kamers. De verpleegkundigen 

dragen er uniformen. Er werken aanzienlijk 

minder vrijwilligers dan in Alkmaar. En het ver-

pleegkundig team is relatief jong. “Wij zijn alle-

maal twintigers en dertigers. In Alkmaar ligt de 

gemiddelde leeftijd hoger.” 

TWEEDE THUIS

Nena is een van de oudgedienden, Erica  

Koortens (35) juist een van de nieuwste mede-

werkers van De Bregthoeve. Zij begon er in april 

2020 voor 24 uur per week als verpleegkundi-

ge. “Midden in de eerste coronagolf. Daardoor 

moest ik vanaf dag twee zelfstandig werken.” 

Toen de tante van haar man een paar maanden 

ervoor in het hospice was opgenomen, hoorde 

ze over de vacature. “Ik was op dat moment 

nog met zwangerschapsverlof, maar heb direct  

gesolliciteerd. Mijn werk in het ziekenhuis 

vond ik steeds minder leuk. Ik miste de warm-

te en het persoonlijk contact. Hier zijn die er in  

overvloed. De Bregthoeve voelt als een tweede 

thuis. Ik zit hier helemaal op mijn plek.” 

Ook Erica vindt de overname door Hospice  

Alkmaar spannend. Vooral omdat ze nog een 

jaarcontract heeft. “Ik hoop heel erg dat ik 

mag blijven!” Los daarvan verheugt ze zich 

vooral op de samenwerking. “Het lijkt me leuk 

om van elkaar te leren. Ook praktisch heeft 

het voordelen. Voorheen draaiden we als 

verpleegkundigen in ons eentje diensten, en  

zagen we elkaar alleen met de overdracht. Nu 

zijn we per dienst met z’n tweeën. Het is fijn 

om de zorgtaken te kunnen delen. Maar vooral 

ook om meer contact met collega’s te hebben. 

Dat heb ik echt gemist.” 

VAN SPORT-

HOTEL TOT 

HOSPICE
De Bregthoeve is 

gevestigd in een au-

thentieke Noord-Hol-

landse stolpboerderij. 

Vanaf 1965 werd die 

gebruikt als  

vakantiepension met 

appartementen. In 

1987 namen Els en 

Dries van den Bosch 

het pension over en 

maakten ze er een 

sporthotel van, waar 

onder anderen veel 

bekende schaatsers 

logeerden. In 2007 

besloten ze de ver-

blijven te verbouwen 

tot zeven zorgappar-

tementen. Sinds 2012 

boden ze er uitslui-

tend hospicezorg. 

Sinds 1 januari 2021 

valt De Bregthoeve 

onder de vlag van 

Stichting Exploitatie 

Hospice Alkmaar.

Meer weten? 

Kijk op bregthoeve.nl. 

Z

De Bregthoeve
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WE ZIJN ER NIET ALLEEN VOOR ONZE GASTEN, MAAR NET ZO GOED VOOR HUN 
NAASTEN. NOL DEN BEKKER BIJVOORBEELD. ZIJN VROUW OVERLEED IN 
FEBRUARI 2020 IN HOSPICE ALKMAAR. NOL EN ZIJN WIL WAREN 23 JAAR SAMEN. 

‘ WE KONDEN ALS 
 GELIJKWAARDIGE 
 PARTNERS 
 AFSCHEID NEMEN’

4520 jaar

De nabestaande

NOL DEN 
BEKKER
63 JAAR

Ook voor familie en vrienden was alle ruimte.  

“De zorg was fantastisch. Alles draaide om Wils 

wensen. Op een gegeven moment mocht ze  

eigenlijk alleen nog vloeibaar voedsel. ‘Maar als 

ik lang genoeg op een cracker met oude kaas  

sabbel, wordt die ook vloeibaar’, zei ze. Dus regel-

den de medewerkers dat. Zoals ze ook regelden dat  

bevriende muzikanten nog een keer voor haar  

konden optreden. 

“Op 12 februari vierden we haar 69-ste verjaardag, 

met een lunch met haar dochters en kleinkind. Kort 

daarna voelde Wil dat het klaar was. ‘Als jij eraan 

toe bent om het leven los te laten, ben ik eraan 

toe om je te laten gaan’, stelde ik haar gerust. We 

hadden alles gezegd. Met palliatieve sedatie is ze 

rustig ingeslapen, zonder pijn of benauwdheid. Een 

waardig afscheid. Tot het einde heeft mijn fantasti-

sche, onafhankelijke vrouw de regie gehouden. 

“Behalve voor haar is er in die laatste, intensieve 

maanden in het hospice ook altijd aandacht voor 

mij geweest. Toen mijn emoties me hoog zaten, 

kon ik bij de spiritueel consulent terecht. En na 

Wils overlijden heb ik lang met haar persoonlijke 

begeleider Denise gesproken. Een paar vrijwilligers 

zijn zelfs een keer bij mij thuis geweest. Ik mis mijn 

vrouw nog steeds vreselijk. Maar al die warme  

aandacht helpt me enorm bij het verwerken van 

mijn verdriet.”  

“Hoe ga ik mijn vrouw vertellen dat ik onwijs veel 

van haar houd, maar dat ik haar aan het eind niet 

wil verzorgen? Die vraag spookte door mijn hoofd 

nadat we te horen hadden gekregen dat haar 

kanker ongeneeslijk was. ‘Jullie kunnen straks ook 

voor een hospice kiezen’, zei de huisarts. Op dat 

moment barstten Wil en ik tegelijk in huilen uit. 

Bleek dat we er allebei enorm mee zaten. Wat een 

opluchting om het zo te kunnen regelen. 

“Het idee dat we, als het zover kwam, als gelijk-  

waardige partners afscheid konden nemen, gaf 

ons rust. Samen hebben we verschillende hospices 

bezocht. Hier voelde het direct goed. ‘Ik hoop dat ik 

straks kamer 5 krijg’, zei Wil tegen me. ‘Op de hoek 

en aan het water’. Toeval of niet, zo ging het. 

“Het klinkt misschien vreemd, maar Wil heeft hier 

echt een goede tijd gehad. In de twee en een halve 

maand dat ze in het hospice verbleef, werd het ons 

tweede thuis. Haar favoriete foto’s en kunstwer-

ken had ze meegenomen. Op goede dagen bracht 

ik haar met ons camperbusje naar het strand. 
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HET HOSPICE
A is voor Aandacht 

Voor gasten, naasten 

en elkaar.

B is voor Bad

Onze gasten kunnen 

zich heerlijk ontspan-

nen in ons ligbad. Als 

ze willen met badolie, 

sfeerlicht en muziek 

erbij.

C is voor Conflicten

Die zijn er soms ook, 

bijvoorbeeld door wat 

er eerder in het leven 

van gasten en naasten 

is gebeurd.

D is voor Donaties

Daar zijn we heel blij 

mee! Die maken dat we 

veel extra kunnen doen.

E is voor Eigenheid 

Iedere gast is anders. 

Dat geldt ook voor hun 

naasten. Wij sluiten 

zo goed mogelijk aan 

bij wat zij belangrijk 

vinden. 

F is voor Fiets 

Onze opnamecoördi-

nator pakt geregeld 

de hospicefiets uit 

de schuur voor een 

(zieken)huisbezoek.

G is voor 

Geborgenheid

We bieden een veilige 

omgeving, waar ieder-

een zoveel mogelijk 

zichzelf kan zijn en zich 

thuis voelt.

H is voor Humor

Een grap en een lach 

– die kunnen soms nét 

het passende zijn. Ze 

zorgen voor wat lucht 

en ruimte.

I is voor 

Ingewikkeld

Voor veel mensen is 

het best ingewikkeld 

om het leven goed af 

te ronden.

J is voor Jubileum

In 2021 bestaan we 

twintig jaar! 

K is voor Keuken

Daar bereiden we elke 

dag verse maaltijden 

voor onze gasten. 

ABCVAN
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Hospice-abc

L is voor Loslaten

Misschien wel het 

allermoeilijkste voor 

gasten en hun naas-

ten. 

M is voor Muziek

Op vrijdagmiddag 

spelen vrijwilligers 

geregeld live muziek, 

afwisselend piano, 

cello en trekzak.

N is voor Naasten

We zorgen zo goed 

mogelijk voor onze 

gasten én voor hun 

naasten. We hebben 

ook  speciale naasten-

zorgvrijwilligers.  

O is voor 

Onzekerheid

Die ervaren gasten en 

naasten vaak: hoe zal 

de tijd in het hospice 

verlopen?

P is voor 

Professionaliteit

Al onze medewerkers 

en vrijwilligers zijn 

goed opgeleid en 

worden steeds  

bijgeschoold. 

Q is voor Quality 

time

In het hospice vallen 

onbelangrijke zaken 

weg en kom je snel tot 

de kern.

R is voor Receptie

Ons visitekaartje, voor 

een gastvrij welkom.

S is voor Soep

Elke dag, vaste prik.

T is voor Team

Op de achterzijde van 

dit magazine vindt u 

ons bijna allemaal! 

U is voor Uitgeleide

Het ritueel als een 

overleden gast ons 

hospice verlaat.

V is voor  

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers 

geen hospice. We 

hebben er veel! Bij de 

receptie, in de keuken, 

in de zorg en in de 

technische en  

facilitaire onder-

steuning. En voor de 

Verwantenraad. Daarin 

praten nabestaanden 

van overleden gasten 

mee over onze zorg.

W is voor Was

Elke dag ontvangen 

wij een kar vol schone 

was van Wasserij 

Schoen uit Alkmaar.

XXX is voor Kus 

en Knuffel

Dat spreekt voor 

zich…

Y is voor Yin 

en Yang

We creëren balans 

en harmonie, op alle 

mogelijke manieren.

Z is voor 

Zomermarkt

Een jaarlijks terug-

kerend festijn op ons 

parkeerterrein. De 

opbrengst gebruiken 

we voor extra’s voor 

onze gasten.
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OVER DE DOOD, 
HOE DOE JE DAT?
EEN GESPREK OVER UW EIGEN LEVENSEINDE, OF DAT VAN EEN 
GELIEFDE? WIE ZIT DAAR NU OP TE WACHTEN? VOER HET TOCH. 
LIEFST VÓÓR EEN ONGENEESLIJKE ZIEKTE ZICH AANDIENT. DAT 
GEEFT RUST EN MAAKT DAT U BETER AFSCHEID KUNT NEMEN. 

            VAN VERPLEEGKUNDIGE RUTH MEENDERING
“Het valt me op dat gasten van middelbare leeftijd vaak al met 

hun naasten over hun levenseinde hebben gesproken, maar 

ouderen dikwijls juist niet. Ze hebben meegekregen dat je daar 

niet over praat. Of het geloof speelt een rol. Dan vrezen ze dat 

ze misschien niet goed genoeg hebben geleefd. Dat maakt 

het onderwerp extra beladen. Een andere reden is dat ze hun 

familie niet willen teleurstellen of in de steek willen laten.  

Bijvoorbeeld als ze over euthanasie nadenken.

“Bij gesprekken over de laatste fase draai ik niet om de feiten 

heen. Ik vraag wat mensen willen weten, waar ze bang voor 

zijn. Dat waarderen gasten. Natuurlijk gaat het bij ons vaak 

over zorg, maar ook praktische zaken komen aan bod. Ik merk 

dat het mensen veel rust geeft als daar duidelijkheid over is. 

Daardoor kunnen ze het leven beter loslaten. En kan de familie 

beter rouwen. 

“Thuis praat ik geregeld met mijn man en kinderen over het 

onderwerp. Laatst werd er natuurbegraafplaats in de buurt 

geopend. ‘Wat vinden jullie daarvan?’, vraag ik dan. Omdat 

we nu allemaal gezond zijn, kunnen we het thema met een 

zekere luchtigheid bespreken. Je mag er ook best grapjes over 

maken. Dat helpt juist. Net als het dicht bij jezelf houden. Zeker 

als de ander het moeilijk vindt om erover te praten. Zeg dan 

bijvoorbeeld: ‘Ik zit hiermee, het geeft me rust om het erover te 

hebben’. Wat ook helpt is om duidelijk te maken dat iemand zijn 

of haar wensen op elk moment kan aanpassen. Maar begin in 

elk geval met ze te delen.” 

▼

Zeker wel doen: 

“Er geregeld op  

terugkomen. U 

hoeft niet alles in 

één keer te  

bespreken.”

▼

Vooral niet doen: 

“Als eerste over 

de verdeling van  

spullen gaan 

praten.”

Tips

WAAR PRAAT 
JE OVER?
1 Praktische dingen, zoals 

de verdeling van geld en  

goederen, huisdieren,  

bank- en verzekeringszaken,  

wachtwoorden en digitaal 

nalatenschap.

2 Alles wat met de uitvaart te 

maken heeft.

3 Zorgvragen, zoals hoe u 

denkt over reanimatie en 

euthanasie, waar u het liefst 

zou willen sterven en of u 

geregistreerd staat als donor. 

4 Spirituele aspecten. 

Bijvoorbeeld hoe u herinnerd 

wilt worden, of u bang bent 

voor de dood en wat u wenst 

voor uw nabestaanden. 

PRATEN
Praktische tips
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Tips           VAN ZORG-
VRIJWILLIGER IM HARDER
“Mijn moeder overleed op 

45-jarige leeftijd. Ons gezin 

was warm en gezellig, maar 

over haar afscheid hadden 

we nooit gepraat. Dat deed je 

gewoon niet. Achteraf vond 

ik dat heel traumatisch; het 

maakte de verwerking van 

het verdriet nog zwaarder 

dan het al was. Na haar dood 

heeft het zeker tien jaar  

geduurd voor ik het zelf over 

het onderwerp wilde hebben. 

“Om het leven prettig te 

kunnen afronden, moet je het 

over de dood willen hebben. 

Dat ervaar ik wekelijks in het 

hospice, en voorheen ook in 

mijn werk als uitvaart- 

verzorger. Gezinnen die niet 

op een goede manier samen 

naar het einde gaan, hebben 

het na het overlijden van 

een dierbare veel moeilijker. 

Vandaar dat ik iedereen op 

het hart druk: práát erover. 

Bij voorkeur meer dan eens, 

tussen de bedrijven door.  

Zo zorg je ervoor dat het  

onderwerp een beetje  

gewoon wordt. 

“’Die is leuk voor op de kist’, 

zeggen mijn vrouw en ik 

bijvoorbeeld wel eens tegen 

elkaar, als we een leuke foto 

van ons samen hebben. In de 

loop van de jaren heb ik in 

detail uit de doeken gedaan 

hoe ik mijn uitvaart wil. Haar 

maakt het eigenlijk niets 

uit, ze laat de keuzes graag 

aan mij over als zij eerder 

overlijdt. Allemaal prima, maar 

we wéten het tenminste van 

elkaar. 

“Heel bijzonder was dat mijn 

schoonmoeder bij ons thuis 

opgebaard werd. Dat hadden 

we vooraf met elkaar  

bedacht. Behalve verdrietig 

was het op een bepaalde 

manier ook best gezellig. 

Want ja, die ervaringen  

kunnen heel goed  

samengaan. Zo’n positief 

gevoel gun ik iedereen. Daar 

kun je bij het rouwen veel 

kracht uit putten.”

▼ 

Zeker wel doen:  

“Begin met iets kleins 

en praktisch.  

Bijvoorbeeld welke mu-

ziek u mooi zou vinden 

bij uw uitvaart.”

▼ 

Vooral niet doen:  

“De deur meteen dicht-

gooien als iemand hier 

met u over wil praten. 

Zeg dan liever: ‘Ik vind 

het moeilijk’ of ‘Ik weet 

niet hoe dat moet’.”

HAD IK MAAR….
De Australische palliatief verpleegkundige 

Bronnie Ware verpleegde honderden  

patiënten. Van iedere patiënt hield ze bij 

waar ze in hun laatste weken of dagen spijt 

van hadden. Ze schreef er een boek over, 

‘Als ik het leven over mocht doen’. 

DIT WAS DE TOP 5:

1 Ik wou dat ik de moed had gehad om

 trouw aan mezelf te blijven, en me 

 minder druk had gemaakt over wat

 anderen van me verwachtten.

2 Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt.

3 Ik wou dat ik de moed had gehad om  

 mijn gevoel vaker te uiten.

4 Ik wou dat ik beter contact had 

 onderhouden met mijn vrienden.

5 Ik wou dat ik het mezelf had gegund 

 om gelukkig te zijn. 

>

PSYCHOSOCIAAL EN SPIRITUEEL CONSULENT 
MARIA LUYCKX VOERT DAGELIJKS GESPREKKEN 
OVER DE DOOD EN OVER HET LEVEN 
“Ik ben er voor iedereen die daar behoefte aan 

heeft: gasten, naasten en medewerkers. Want de 

dood blijft altijd een lastig onderwerp.  

Zélfs in een hospice, waar sterven aan de orde van de dag is. 

Naar gasten ga ik toe als ze daar zelf om vragen, of als verpleeg- 

kundigen denken dat ik iets kan betekenen. Ieder mens is uniek, dus 

ik ga op zoek naar juist dat eigen stukje om op dezelfde golflengte te 

komen en verbinding te maken. 

Zorgverleners en naasten die weten wat je wilt, kunnen je in de laatste 

fase begeleiden op de manier die het beste bij jou past. Ook als je 

dat – soms heel onverwachts — zelf niet meer kunt aangeven. Voor 

naasten kan duidelijkheid het proces draaglijker maken. Ook na het 

overlijden. Als je je dat realiseert, wordt het misschien minder lastig om 

erover te praten. Ruth en Im schetsen dat mooi.

Overigens maakt een gesprek over de dood je ook meer bewust van 

het leven. Op het eind gaat het eigenlijk nooit over werk of spullen, 

maar over contact en relaties. Daarover spreken zorgt voor verdieping 

en brengt je dichter bij elkaar.”
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Invulformulier

MEER 
INSPIRATIE

▼

Op 

ikwilmetjepraten.nu 

vindt u filmpjes, 

gespreksstarters en 

tips over hoe u een

 dialoog over de 

laatste levensfase 

kunt beginnen.  

▼

In de verhalenbank 

van levenseinde-

verhalen.nl delen 

patiënten, 

naasten, professionals 

en vrijwilligers hun 

ervaringen. U kunt er 

ook uw eigen verhaal 

achterlaten. 

HET KAN KNAP LASTIG ZIJN OM EEN GESPREK TE BEGINNEN  
OVER DE LAATSTE LEVENSFASE. OM U OP WEG TE HELPEN,  
GEVEN WE WAT SUGGESTIES VOOR VRAGEN. MISSCHIEN GOED OM 
EENS OVER NA TE DENKEN EN MET UW NAASTEN TE BESPREKEN. 

Wat is voor mij belangrijk als ik ernstig ziek word? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Wat betekent ‘een goede dood’ voor mij?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Wie moeten er op de hoogte zijn van mijn laatste wensen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Wanneer bespreek ik die met hen en waar leg ik ze vast? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



5120 jaar

Met dit magazine hebben we willen laten zien dat 

er met de dood best te leven valt. Nodig hem eens 

uit op de koffie, in plaats van de deur dicht te 

houden. Onze ervaring is dat het goed afronden 

van het leven zo waardevol kan zijn. Voor u zelf 

en voor naasten. Onze droom is dat dit over 

twintig jaar voor iedereen heel gewoon zal zijn.

OP 
NAAR 
2041



Met elkaar!


