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Er liepen reeën in de tuin.
Ik stond even te wachten in de huiskamer tot de verzorging klaar zou zijn en ik op bezoek kon gaan. Ik keek naar buiten, naar de
tuin rond het hospice. Een open plek omlijst door hoge bomen. Er is nauwelijks een grens tussen het bos en de tuin en tussen de
tuin en het huis, bedacht ik me. Dezelfde rust die buiten heerst, heerst ook binnen. Dezelfde vanzelfsprekendheid van de dingen.
Het moet iets met de opzet te maken hebben. De ruimte van het gebouw, de kamers, de gangen, de huiskamer. Met de aankleding,
de inrichting. En met de mensen die er rondlopen, de vrijwilligers en professionals. Op de een of andere manier is het in huis net
als in de natuur er omheen: alles ‘klopt’. Het is allemaal zo gewoon. En het gaat allemaal zo gewoon. Ik keek nog eens naar
buiten. De bomen, de vogels, de toon van de lucht, ze kennen allemaal eigenlijk maar één stand: die van een heden dat er
simpelweg is, en die, omdat het er is, er ook zonder vraag of oordeel mag zijn. Gewoon, zijn, en daarom waardevol. Een merel
zocht een worm. Duiven zaten op een tak. Doen wat gedaan moet worden, ontvangen wat gegeven wordt. Eén enkele focus, die
eigenlijk helemaal geen focus is; een heden dat er simpelweg is. Zo gaat het hier binnen ook, dacht ik. Omdat het onderdeel van
leven is, als je naar dit huis komt om te sterven. Een deel van het leven dat er simpelweg is, en dat, omdat het er is, er mag zijn,
waardevol is. Dat is het wat ik de keren dat ik hier op bezoek ben geweest heb geproefd. Eén enkele focus, die eigenlijk geen
focus is. Doen wat gedaan moet worden, ontvangen wat gegeven wordt. Plek van een aangenaam soort aandacht.
Het gaat allemaal zo gewoon. Ik dacht: ‘met recht is dit een huis van Heden’.

Dat er plotseling reeën opdoken aan de rand van de tuin, die overstaken, gewoon omdat dat
korter was; eigenlijk was ik niet eens verbaasd.

Rob Wijnsma,
Predikant
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Mensen willen het liefst thuis sterven
Jaarlijks sterven in Nederland 136.000 mensen. Ongeveer 80%
van deze overlijdens komt voor de arts niet onverwacht. Dat zijn
in Nederland 108.500 mensen bij wie het aannemelijk is dat
enige vorm van palliatieve zorg is gegeven voorafgaand aan het
overlijden. Van hen overlijdt 53% thuis (of in het
verzorgingshuis), 22% in het verpleeghuis en 25% in het
ziekenhuis.
Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland,
32% overlijdt aan deze ziekte. Aan hart- en vaatziekten overlijdt
29%. Door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische
zieken en het aantal sterfgevallen is de verwachting dat de vraag
naar palliatieve zorg de komende jaren toeneemt. Onder
palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met
een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan
de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt
te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht
voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het
vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens
aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen
die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen.Veel
mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. Thuis
sterven is intiem afscheid nemen in je eigen omgeving en in de
nabijheid van geliefden. Het is een intensieve periode voor de
stervende en voor de mantelzorgers die als eersten de zorg
verlenen. In de laatste levensfase zal er meer speciale zorg nodig
zijn, palliatieve terminale zorg. De mensen van de palliatieve
terminale thuiszorg kunnen er samen met de huisarts voor
zorgen dat thuis sterven goed kan. Dat levert velerlei
aanpassingen op die nodig zijn om een goede thuiszorg te
kunnen leveren. Meestal betekent het een hoog-laag bed
pontificaal in de woonkamer, uitzicht naar buiten en op de
televisie. Dat laatste maakte ik in extenso mee tijdens een bezoek
aan een terminale mevrouw op het hoog-laag bed. Deze was
dwars, strak tegen een groot TV scherm geplaatst en aan de
andere kant van het bed stond een bankstel met slechts een klein
gangpad ertussen. Op de bank diverse familieleden, met de
zaterdagse makkelijke hap in de hand, intensief naar de beelden
op tv kijkend, zich in allerlei standen manoeuvrerend om mijn
‘hinderlijke’ aanwezigheid te mijden. Het is een voorbeeld dat
dood bij het leven hoort, dat hier het doodgaan wordt
geaccepteerd, dat de familie erbij betrokken is om mantelzorg te
verlenen en de thuiszorg ondersteuning biedt. De afgelopen 36
jaar heb ik een huisartspraktijk gevoerd in Emmen. Jaarlijks
stierven er 25-30 patienten, 50% ervan overleed thuis en daar
was ik meer of minder intensief bij betrokken. Vele diverse
soorten sterfbedden, terminale fasen heb ik meegemaakt. Het
gemakkelijkste is het wanneer overlijden als onoverkomenlijk
wordt gezien, dat het geaccepteerd wordt en de familie in
harmonie het sterfbed begeleidt. Hoe lastiger is het als er nog
onopgeloste vragen zijn over de ziekte, de behandeling, het
verloop. Als er verwijten zijn, of onderlinge onenigheden als de
familieleden b.v. opa of oma nog niet los kunnen laten. Of als
zich onverwacht een sterfgeval voordoet met een kort en heftig
ziekbed. Ook als de stervende oncomfortabel is door pijn,
onrust, angst, moeheid, benauwdheid. Dat vraagt veel inzet van
de huisarts en de verpleegkundige van de thuiszorg.

De vraag naar euthanasie (dokter geef mij maar een spuitje)
werd vanwege de strafbaarheid zoveel mogelijk geheim
gehouden, wat vaak kopzorgen opleverde en inventieve,
controversiele oplossingen. In de loop der jaren liep thuis de
zorg rond de stervende terug. Men heeft het druk met werk,
vakantie, individualisering, kinderen wonen veelal verder weg.
Hulp van buren liep terug. Het thuis waardig kunnen sterven
kwam in het gedrang. Dit is opgevuld met professionele
hulpverlening, uitstekend werk van (specialistische-) thuiszorg,
24 uurs zorg en Vrijwilligers van de Terminale Zorg Drenthe.
Ondanks dit alles is thuis sterven niet altijd mogelijk. Sedert
2006 is er in deze situatie gelukkig een opvang in onze
omgeving, het hospice ‘t Huis van Heden, waar de stervende de
liefdevolle terminale zorg kan krijgen. De meeste mensen zien
het als de ideale dood om in eigen bed te overlijden, in de slaap,
zonder pijn, ongeveer 90 jaar oud, na niet teveel ziektes. Zelf
heb ik dat letterlijk van mijn oma gehoord. ‘s Nachts was zij
onwel geworden, in de ochtend de huisarts erbij en vervoerd
naar het ziekenhuis. Haar reactie: “Ze hebben mij te vroeg
gevonden”. Dat het zo zal gaan komt in 1/3 van de overlijdens
uit. Maar 2/3 van de Nederlandse bevolking legt een langer
traject af en met de huidige ontwikkelingen in levensverlengende handelingen neemt dit toe. Dit in tegenstelling tot
vijftig jaar geleden; toen kwamen mensen pas in een later
stadium van hun ziekte bij de arts en was de diagnose kanker
niet meer dan een acceptatie. Tienduizenden mensen verkeren
jaarlijks in de wachtkamer van de dood. Ze moeten nadenken
over wel of geen ingrijpende verdere medische behandeling,
zijn genoodzaakt hun lichamelijke aftakeling bewust te
ondergaan, moeten zich zien te verzoenen met de naderende
dood, zijn gedwongen met open ogen afscheid te nemen van het
leven en de mensen van wie ze houden. Daarom is het
belangrijk dat zorgprofessionals die bij het stervensproces en
de dood betrokken zijn de mensen en dierbaren voorlichten en
begeleiden bij het behandelingsproces en de vraag hoe lang
door te behandelen en daarbij vroegtijdige voorlichting geven
over euthanasie en terminale sedatie.
Het was voor mij als huisarts elke keer weer een uitdaging om
de stervenden te begeleiden en mee te helpen aan een situatie
van comfort, invulling van zorgbehoefte en tevredenheid. Het
hoeft geen betoog dat hiervoor, voor mij en mijn collega’s geen
pasklaar recept klaar lag dat paste bij elk uniek sterfbed. Er zijn
belangrijke ontwikkelingen geweest in de palliatieve (thuis)zorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg en de tot standkoming van
hospices.
Ik heb ervaren dat mensen daar ook ‘thuis kunnen sterven’.
Heero Cleveringa, gepensioneerd huisarts
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Mijn werkzaamheden in de Hospice.
Na vele jaren in diverse functies in het bedrijfsleven te hebben
gewerkt kwam ik in 2010 in Zwolle door mijn opleiding voor
uitvaartbegeleider voor het eerst in aanraking met het begrip
‘Hospice’. Als stagiaire draaide ik mee in een gevestigd
uitvaartbedrijf in het dorp Sleen. Mijn stagebegeleider vertelde
dat vrijwilliger in het hospice wel wat voor mij zou kunnen zijn.
Ik heb mij verdiept in het werk van de hospices en kwam tot de
conclusie dat het werk van vrijwilliger in een hospice inderdaad
wel eens goed bij mij zou kunnen passen. Toen ik ‘t Huis van
Heden belde met het verzoek mij in te schrijven als vrijwilliger,
had ik nog niet het minste vermoeden wat mij aan
werkzaamheden te wachten stond. Na een goed en interessant
gesprek werd ik uitgenodigd om de introductiecursus voor
vrijwilligers te volgen. Aansluitend op de ongeveer 8 à 9 weken
durende cursus ben ik 11 november 2010 begonnen met het
vrijwilligerswerk in ‘t Huis van Heden in Emmen. Eerst als extra
derde kracht, maar al gauw voelde ik mij helemaal vertrouwd en
draaide ik volledig mee in de zorg voor de gasten. Naast de zorg
voor de gasten moeten ook vaak diverse andere klussen worden
gedaan door vrijwilligers. De coördinatoren doen daarvoor al
snel een beroep op mij om bepaalde zaken te regelen en/of te
coördineren. Mijn ervaringen in het bedrijfsleven komen daarbij
goed van pas. Zo komt het vaak voor dat ik naast de zorg voor
gasten, kleine werkzaamheden oppak, regel of uitvoer. Een paar
voorbeelden: als er goederen moeten worden aangeschaft, kon
ik het niet laten te proberen deze bij bedrijven met korting of
gratis mee te krijgen. Zijn er reparatieklussen die te overzien
zijn, dan vind ik het leuk deze zelf op te lossen. Na een paar jaar
kwam ik er achter dat de coördinatoren regelmatig presentaties
verzorgden bij de Service Clubs, verenigingen en een
verscheidenheid aan organisaties. Een activiteit die mijn
belangstelling had. Na enig overleg ben ik met de coördinatoren
meegegaan naar een voorlichting over het werk in het hospice.
Inmiddels verzorg ik op dit moment bijna alle presentaties. Ik
ga voor een lezing naar o.a. Vrouwen van Nu, Service Clubs ,
kerken, bibliotheken, scholen etc. Het is ontzettend belangrijk
dat het bestaan en nut van het hospice wordt verteld en
gepromoot. Ik merk nog heel regelmatig dat veel mensen niet
bekend zijn met hetgeen een hospice is en kan betekenen voor
mensen in hun laatste levensfase. Ik geniet ervan om mensen te
ontmoeten, te kunnen vertellen wat een hospice is en welke
werkzaamheden de vrijwilligers in ons hospice doen. Andere
waardevolle activiteiten zijn de rondleidingen voor de studenten
van het Drenthe College. Met als bijzondere nevenactiviteit de
gastlessen die op school mogen worden verzorgd. Deze
studenten zijn de nieuwe generatie verplegenden die straks
ingezet gaan worden om de zieke- en zorg vragende mens te
ondersteunen. Het is prachtig om te zien dat jonge mensen
kiezen voor de zorg en heel betrokken zijn. Het is fijn dat je
hieraan een steentje kan bijdragen. Als vrijwilliger word je door
de jaren heen steeds meer actief betrokken bij allerlei activiteiten
rondom het hospice. Voorbeelden hiervan zijn:
- Het mede organiseren van de jaarlijkse herdenkingsdiensten
voor nabestaanden van de gasten die in het hospice zijn
overleden

- Het werk van ‘de tuinclub’. Niet als de man met de groene
vingers, maar meer de taak als coördinator van de medewerkers
van het hospice en de leden van de ‘tuinclub’. Deze club bestaat
uit een aantal specifieke tuinvrijwilligers en een hovenier
vrijwilliger. Gestreefd wordt de tuin rondom de Hospice er zo
mooi mogelijk uit te laten zien.
- Jaarlijks vindt in maart de NL Doet Dag van het Oranjefonds
plaats; deze dag worden er allerlei werkzaamheden in en om
‘huis’ uitgevoerd die wat omvangrijker zijn en waar je dagelijks
niet zo gauw aan toekomt.
Het is mooi om te zien dat groepen mensen die niet in het
hospice werken toch hun weg daar naar toe vinden en
gezamenlijk de klussen oppakken.
- De totstandkoming van de ‘Verhalenbank’. Het was geweldig
om hier mee bezig te zijn. Met het coördinerend kader en een
grote groep vrijwilligers is iets heel moois neergezet. Een bank
van 5000 kilo, met daarop in mozaïek een groot aantal
verbeelde verhalen van vrijwilligers en nabestaanden die
symbool staan voor wat ons als vrijwilligers bezig houdt.
Al de werkzaamheden er om heen zijn ook belangrijk om het
hospice goed te laten functioneren. Maar het belangrijkste zijn
alle vrijwilligers die zich inzetten om de mensen die het laatste
stukje van hun leven in het hospice doorbrengen zo goed
mogelijk te omringen met de zorg en aandacht die zij verdienen.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen, die naast de
vrijwilligerswerkzaamheden in de zorg in het hospice, andere
klussen in en rond het hospice uitvoeren.
Hierbij valt onder meer te denken aan kleine onderhouds- en
reparatieklussen, het beheer van de website en computersystemen, het versturen van de Nieuwsbrieven en dergelijke.
Met al deze vrijwilligers is het heel prettig samenwerken en het
geeft veel voldoening. Ik was een spin in het web tijdens mijn
betaalde werkzame leven, nu mag ik een onderdeel zijn in een
geheel van vrijwilligers, die pal staan naast de stervenden en
hun naasten.
Sjoerd Blank,
Vrijwilliger hospice ‘t Huis van Heden

Sjoerd Blank rechts op de voorgrond als coördinator van de NL Doet Dag
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Statiegeldactie ’t Huis van Heden.




U zou het wellicht niet graag willen, een kassabon bij een
supermarkt van bijna 4.00 meter lang, maar wij zijn er heel blij
mee. Dit behoeft waarschijnlijk enige uitleg. In het laatste
kwartaal van 2016 is het bestuur van Stichting Vrienden van het
Hospice gestart om supermarkten in de regio te benaderen met
de vraag of zij het hospice willen ondersteunen door middel van
het plaatsen van een box voor het inzamelen van
statiegeldbonnen bij hun emballage-inzamelingspunt. Klanten
van de supermarkt kunnen hierin hun statiegeldbon doneren aan
het hospice. De actie is een geweldig succes gebleken bij het
merendeel van de supermarkten, de boxen zijn soms gevuld met
honderden statiegeldbonnen en het scannen levert kassabonnen
op tot 4.00 meter lang. Inmiddels hebben 26 supermarkten in de
regio meegewerkt aan de actie, veelal loopt een actie één of twee
maanden. De actie loopt in diverse supermarkten al een tweede
ronde. Het succes van de actie, inmiddels heeft deze ca.
€7.500,00 opgebracht, is wederom een teken hoe het hospice kan
rekenen op de ondersteuning van de bevolking. Naast de
geldelijke ondersteuning wordt het hospice door de actie ook
nog eens extra onder de aandacht van het publiek gebracht en
geeft de actie het hospice meer bekendheid. Alle deelnemende
supermarkten ondersteunen de actie van harte en hebben
aangegeven dat de actie regelmatig herhaald mag worden. De
besturen van ’t Huis van Heden zijn de supermarkten, maar
vooral ook de klanten die de statiegeldbonnen doneren, enorm
dankbaar voor hun ondersteuning.

Voor wie meer wil weten
Testament & overlijden
wat moet u regelen?
Auteur: Ciska Sikkel-Spierenburg

We staan niet graag stil bij ons
overlijden. Maar wie zijn zaken goed
regelt, neemt voor de nabestaanden
straks heel veel zorg weg. Testament &
overlijden geeft praktisch advies over
onder meer de fiscale en juridische
afwikkeling van de nalatenschap,
testamenten en de invulling van de
uitvaart. De geactualiseerde editie
2017 is nu verkrijgbaar bij de
Consumentenbond.
https://www.consumentenbond.nl/webwinkel

Wist u dat …….
er nog geld is overgebleven bij het maken van de
verhalenbank? En dat van dit bedrag een nieuwe diepvries
en een airfryer zijn gekocht voor het hospice?
burgemeester Van Oosterhout van de gemeente Emmen op
26 juli een kennismakingsbezoek aan het hospice heeft
gebracht?



de echtgenoot en kinderen van een gast, die in het hospice
is overleden, als dank voor de warme opvang van zijn
vrouw en hun moeder een royale cheque hebben
aangeboden?



de leden Rotary Club Emmen een bedrijfsbezoek aan ‘Jan
Luppes Interieurs’ hebben gebracht? En dat Jan en Ellen
Luppes tijdens deze bijeenkomst een cheque aan de
voorzitter van het hospice hebben overhandigd?
in de regio een Stichting zichzelf heeft opgeheven en het
resterende bedrag in kas aan het hospice heeft geschonken?
er onlangs iemand aanbelde bij het hospice om de
aanwezige coördinator een fraai geldbedrag aan te bieden
.De gever was zeer onder de indruk van de liefdevolle
verzorging van een goede relatie in een hospice elders in
het land en wilde met de bijzondere gift het hospice in
Emmen ondersteunen.
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