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Nieuwe inrichting woonkamer

‘t Huis van Heden heeft nu vijf gastenkamers

De uitbreiding en gastenkamers noordzijde

Twaalf jaar na de officiële oprichting heeft het hospice een nieuwe mijlpaal in zijn bestaan bereikt. In februari zijn de twee nieuwe
gastenkamers in gebruik genomen en is het vrijwilligersbestand inclusief de besturen uitgegroeid naar ruim 100 personen.
In de afgelopen jaren is het hospice van grote maatschappelijke waarde gebleken voor de gemeenschap in Zuidoost-Drenthe en heeft
het positief bijgedragen aan de leefbaarheid in de regio.
Vanaf begin 2016 is er een sterke toename van aanvragen voor opname in het hospice, waardoor er vaak met de drie aanwezige
kamers niet voldaan kon worden aan de vraag. De vergrijzing in de regio ligt mede ten grondslag aan de stijgende vraag. Door het
rijksbeleid zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, aangewezen op de thuissituatie of thuisvervangende hulp. Door deze
ontwikkelingen zal de vraag voor opname in een hospice alleen maar toenemen. In de Nieuwsbrief van december 2018 hebben wij
u uitgebreid geïnformeerd over de uitbreiding. De vrijwilligers, de staf en de bestuursleden zijn bijzonder trots dat de plannen nu
gerealiseerd zijn.
Met de uitbreiding hopen we de volgende doelstellingen te realiseren:

Jaarlijks 65 á 70 gasten te verzorgen

Bezettingsgraad terugbrengen naar ca. 80%, waarbij minimale wachttijden zullen ontstaan

Enige ruimte bieden voor tijdelijke respijtzorg.
Aangezien in de afgelopen periode ook het hoognodige onderhoud gepleegd is aan de bestaande kamers en er nieuw meubilair
gekomen is in de gastenkamers en de woonkamer ziet het hospice er weer zeer mooi uit; een plaats waar gasten en hun naasten zich
zo veel mogelijk thuis kunnen voelen.
Op 24 mei jl. hebben de burgemeesters van respectievelijk de gemeenten
Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en enkele bestuursleden van Roparun een
bezoek gebracht aan het hospice om een intensieve periode van bouwactiviteiten af
te sluiten. Onder grote belangstelling is door de drie burgemeesters met een officiële
handeling de ‘Tineke Heeres Bank’ onthuld.
Op 18 april 2018 is Tineke Heeres op 67 jarige leeftijd overleden. Tineke was één
van de initiatiefnemers van de oprichting van het hospice in Emmen en was daarna
tot haar overlijden secretaris van de Stichting Hospicezorg. Voor haar vele werk in
de palliatieve zorg heeft Tineke in 2016 een koninklijke onderscheiding gekregen.
In de tuin van het hospice heeft de ‘Tineke Heeres Bank’ ter nagedachtenis aan
Tineke een mooie plaats gekregen.
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Burgemeester Jan Seton aan het woord

Een nieuw bestuurslid stelt zich voor

Tijdens de bijeenkomst en de officiële handeling ter afsluiting
van de bouw van de uitbreiding van het hospice heeft de
burgemeester van Borger-Odoorn Jan Seton gesproken
namens de drie gemeenten.
‘Dit is een verhaal met een begin en een eind, zoals ook het
leven een begin en een eind heeft. Met dat begin kunnen we
over het algemeen goed omgaan, net als met de lente, geboorte,
nieuw leven verwelkomen, familie erbij, samen beleven.
Het einde vinden we ingewikkelder, net als de herfst, de
bladeren vallen, het wordt allemaal minder en zeker in de
diepe herfst, als de bladeren allang zijn gevallen, dan wordt
het pas echt moeilijk, voor zieken en hun omgeving, denken
aan afscheid van het leven, van elkaar, en dan wordt het leven
zwaar. Dit hospice gaat er van het prilste begin vanuit dat in
de laatste fase juist nog heel veel goeds te doen is, voor
kwetsbare mensen en hun dierbaren. En dat nu al, zo kort na
de start van het Hospice alweer uitbreiding nodig is, laat zien
dat meer en meer mensen dat ook vinden.
Wat valt op? Ten eerste de aangename sfeer die in het hospice
hangt. Vindt u het ook niet prachtig? Dat vond ik eerder al,
maar ik vind ook dat de nieuwe ruimtes dit uitstralen. Huiselijk,
warm, welkom. Het heet niet voor niks ’t Huis van Heden.
Belangrijk voor de mensen in hun laatste levensfase, dat ze
zich thuis voelen, maar ook voor hun familie, en de
medewerkers.
Dat is het tweede dat opvalt, de inzet van vrijwilligers. Zo’n 90
vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren in om dit ‘Huis’
te laten functioneren, te laten ademen. Zij vormen met de vaste
medewerkers, hart en ziel van dit huis. Hoe goed een bestuur
ook draait, hoeveel geld er ook geschonken wordt, hoe
vakkundig het huis ook wordt neergezet, zonder u als
vrijwilliger is het huis niet levensvatbaar, en wordt het “het
Huis van Gisteren”.
Het derde dat opvalt, is de steun van derden. Ik weet niet hoe
ze het voor elkaar krijgen, en het zal bloed, zweet en tranen
hebben gekost, maar het lukte toch maar weer om ook de
financiering van deze uitbreiding rond te krijgen! Blijkbaar is
er een gunfactor, die bijvoorbeeld heeft geleid tot forse
schenkingen van Stichting Roparun, het Oranjefonds en nog
een hele lijst andere stichtingen en ook van Koenen Bouw. En
datzelfde Koenen Bouw en ook installatiebedrijf Harwig
hebben flinke kortingen verleend op de aanneemsom. Ik doe
vast anderen tekort, want velen hebben bijgedragen, maar dit
laat zien dat het Hospice steun heeft in de regio.
Begin en eind van een periode. Op 31 augustus vorig jaar
stonden hier drie wethouders uit de gemeenten Emmen,
Coevorden en Borger-Odoorn die de eerste schop in de grond
staken voor de uitbreiding. Vandaag, op een week na 9
maanden later, zijn hier drie burgermeesters om op
kraamvisite te komen en de uitbreiding te bekijken.
De gemeente Emmen mag trots zijn en ik weet zeker dat collega
Van Oosterhout dat ook is, om zo’n bijzondere voorziening,
van zoveel mensen, voor zoveel mensen, binnen haar
gemeentegrenzen te hebben. En Coevorden en Borger-Odoorn
zijn er net zo trots op dat zij ook zonder onderscheid en
volwaardig kunnen meedoen in dit initiatief.
Daarom zijn we er ook alle drie, en namens ons drieën zeg ik:
bestuur gefeliciteerd, Emmen gefeliciteerd. En ik spreek de
hoop en verwachting uit dat het Hospice voor veel kwetsbare
mensen nog lang een ‘Thuis van Heden” mag zijn.
Dank u wel!’

Even voorstellen. Na het vertrek van Carolien van Leeuwen ben
ik aangetreden als nieuw bestuurslid van de Stichting Hospicezorg
Zuidoost-Drenthe. Ik ben Fleur Hoogendijk, 41 jaar en huisarts in
de Rietlanden in Emmen. Ik studeerde in Groningen en mijn
verdere opleiding deed ik in Amsterdam. Ik werk sinds 3 jaar in
de regio Emmen, daarvoor
heb ik 10 jaar in Haarlem
gewerkt. Samen met mijn
echtgenoot en 3 kinderen
zijn we eind 2015 naar
Sleen verhuisd. Na vele
jaren in de randstand
zochten we meer rust en
zijn we terecht gekomen in
de regio waar ik als kind
opgroeide. De zorg in de
Carolien van Leeuwen en Fleur
laatste levensfase is een
Hoogendijk
belangrijk onderdeel van
het huisartsenvak en heeft speciale betekenis voor mij. Ik verheug
me erop dat ik als bestuurslid ook een steentje bij kan dragen.

Carolien van Leeuwen stopt als bestuurslid
Eind vorig jaar heeft Carolien van Leeuwen aangegeven per 1
januari 2019 afscheid te nemen als bestuurslid van de Stichting
Hospicezorg Zuidoost Drenthe waar zij sinds 2008 deel vanuit
maakte. Als huisarts is zij verbonden aan groepspraktijk Quattro
in de Rietlanden. Ze heeft gedurende de afgelopen 10 jaar een zeer
waardevolle bijdrage geleverd aan ons bestuur, door haar goede
netwerk en gedegen vakkennis. Ook heeft zij samen met de ons
helaas vorig jaar ontvallen bestuurslid Tineke Heeres, scholingen
verzorgd en deel genomen aan het jaarlijkse zorgoverleg van de
VTZD. Daarnaast hield ze ons als bestuur altijd scherp door regelmatig een zaak vanuit een ander perspectief te belichten, vaak met
een dosis humor en vrolijk twinkelende ogen. Zoals we Carolien
kennen, had ze meteen bij het aankondigen van haar afscheid, ook
een voorstel voor haar opvolging. Ze heeft Quattro collega huisarts Fleur Hoogendijk enthousiast kunnen maken om deel uit te
gaan maken van het bestuur Stichting Hospicezorg. Tot onze grote
vreugde hebben we Fleur inmiddels welkom kunnen heten in ons
bestuur. Carolien gaat deel uitmaken van een ander bestuur in de
provincie Groningen en we wensen haar daarbij heel veel succes.
Carolien, het ga je goed en zeker tot ziens!

Het hospice ontvangt twee koppelbedden

Een koppelbed is een logeerbed dat van een eenpersoonsbed hooglaag zorgbed in een handomdraai een volwaardig
tweepersoonsbed maakt. Op deze manier kan de naaste fysiek
dichtbij de gast in de zorgomgeving zijn. Net als thuis kan men
een hand vasthouden, tegen elkaar aan kruipen of samen naar
muziek luisteren. De Stichting Roparun heeft in totaal 500
honderd koppelbedden gezonken aan allerlei zorginstellingen in
Nederland. Het hospice ’t Huis van Heden heeft twee van deze
koppelbedden in ontvangst mogen nemen.

Je hoeft aan mij niet uit te leggen
dat je nu even niet lacht
Ik geef je graag een knuffel
in de hoop dat het de pijn verzacht.
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Eigenschappen van een zorgvrijwilliger
We spraken met Anita Rosenbaum, coördinator van de ca.
negentig zorgvrijwilligers in ‘t Huis van Heden.
Ieder moment zijn er minimaal twee zorgvrijwilligers in het
hospice aanwezig. De diensten omvatten een dagdeel van vier
uur, tweemaal per week. Eenmaal per maand valt een dagdeel in
een weekend. Het spreekt vanzelf dat bij de inroostering zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van de vrijwilliger. De zorgvrijwilliger wordt
in verschillende diensten ingezet, t.w. de steun-, waak- en
oppasdiensten. Het allerbelangrijkste is dat zorgvrijwilligers hun
normen, waarden en oordelen laten plaatsmaken voor de wensen
van de gast en onbevooroordeeld de verzorging op zich nemen.
Aanpassings- en inlevingsvermogen, samen met een hoge mate
van compassie zijn de sleutelwoorden. Er is respect voor de
andere normen, waarden, gewoonten en belevingswereld van de
gast. Het welbevinden van de gast staat op de eerste plaats.
Kortom, de vrijwilliger zal zichzelf helemaal moeten
wegcijferen voor de verzorging van de gast en de inwilliging van
diens kleine wensen. De gast bepaalt de werkzaamheden van de
vrijwilliger, die zich bescheiden opstelt ten opzicht van de gast,
de naaste familie en collega's. In de contacten met hen komt het
voornamelijk aan op luisteren. Eigen gedachten en
overtuigingen verdwijnen naar de achtergrond. Ook in de directe
nazorg voor de nabestaanden komt dit tot uitdrukking.
Er is aandacht voor feiten die in deze periode voor de gast
waardevol zijn, bijvoorbeeld wat lust hij graag en wat niet, wil
hij de deur van zijn kamer open of juist dicht. Deze gegevens,
voor zover al bekend, staan aangetekend in het handboek waarin
iedere gast zijn individuele sectie heeft. Dit handboek valt onder
beheer van de coördinator. Nieuwe wensen kunnen hieraan
toegevoegd worden. Hierin staan tevens genoteerd de
belangrijke telefoonnummers en het dagverslag met eventuele
veranderingen in de zorgsituatie. Naast het volgen van de
aanwijzingen in het handboek moet de zorgvrijwilliger haarfijn
aanvoelen hoe de gast behandeld wil worden. De vrijwilliger
heeft een feilloze radar voor wijzigingen in de situatie van de
gast. Hij signaleert en rapporteert veranderingen in de
(hulp)wens van de gast of veranderingen in de zorgsituatie.
Als aanvulling op de thuiszorg geven onze zorgvrijwilligers de
nodige praktische verzorging of men roept de hulp van de
thuiszorg in. Nieuwe situaties eisen in sommige gevallen dat er
actie ondernomen wordt. De zorgvrijwilliger moet dit kunnen
inschatten en eventueel maatregelen nemen. Paniekbestendigheid is zeker een factor van betekenis.
Dan zijn er ook nog de dagelijkse huishoudtaken van het hospice,
zoals het verzorgen van de was en de maaltijden, het ontvangen
van bezoek, het serveren van koffie en thee e.d. Samen met de
andere hulpverleners zorgt men voor een warme, huiselijke sfeer,
waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan. Als verlengstuk
van de huishoudelijke hulp ziet de zorgvrijwilliger erop toe dat
het hospice schoon en fris blijft.
Aan geheimhoudingsplicht wordt grote waarde gehecht.
Natuurlijk mag men in kleine familiekring de indrukwekkende
ervaringen bespreken, maar dit gebeurt in al zijn algemeenheid,
zonder individuele gastgegevens prijs te geven.
Overige cruciale karaktereigenschappen zijn: eerlijkheid,
verwerkte levenservaring, flexibiliteit en tact.

Na afloop van een dienst vindt de overdracht plaats. De
vrijwilliger van de volgende lichting wordt op de hoogte gesteld
van de situatie van de gast.
Viermaal per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar, voor een
cursus, een gezamenlijk etentje of om eventuele knelpunten van
hun werkervaringen te bespreken en op te lossen. Acute
problemen worden uiteraard direct met de coördinator
besproken.
Groot is het aantal eisen waaraan een goede zorgvrijwilliger
moet voldoen. Aan de andere kant is het ontegenzeggelijk een
taak waar een vrijwilliger zelf veel tevredenheid en welbevinden
aan kan ontlenen.

Lezing Sander de Hosson ‘palliatieve zorg’
In het kader van de bijscholing van de zorgvrijwilliger heeft Dr.
Sander de Hosson een lezing gegeven voor de vrijwilligers van
‘t Huis van Heden. De kosten van de lezing zijn vergoed uit het
fonds ter beschikking gesteld
door de Vereniging Drentse
Gemeenten.
Sander de Hosson is longarts
in Assen. Hij is een expert op
het gebied van palliatieve
zorg. Een schematische
indeling van de facetten
waarmee de stervensbegeleiding te maken krijgt zijn de
somatische, psychische, sociale en existentiële aspecten. Dit
laatste heeft betrekking op de zinvolle invulling van de laatste
levensfase voor de stervende. Was palliatieve zorg in het
verleden een onderwerp dat nauwelijks op belangstelling kon
rekenen, nu is het tij gekeerd. De cursussen voor medici zijn
volgeboekt. Iedere stervende gaat door dezelfde fasen: geen
eetlust, de hartspier pompt minder, lever en nieren functioneren
slechter, er gaat minder zuurstof naar de hersenen. In de periode
dat het leven langzaam begint te wijken hebben medicijnen geen
zin meer. Een onderzoek wees onlangs uit dat patiënten een dag
voor zij sterven gemiddeld zes soorten medicijnen gebruiken.
Kennelijk moeten zorgverleners doordrongen worden van de
zinloosheid van medicatie in dat stadium en eerder.
De verzorgende vervult een belangrijke rol voor de stervende.
Kleine wensen worden ingewilligd. De stervende en de familie
krijgen de aandacht die nodig is om spanning, angst of
ongerustheid te laten
plaatsmaken voor welbevinden.
Gesprekken en eventueel medicatie moeten de angst voor het
sterven wegnemen. Vragen worden beantwoord. De familie
moet het gevoel krijgen dat hun alle zorg uit handen wordt
genomen Compassie staat op de eerste plaats. Sommige
instanties stellen een zogenaamde waakmand ter beschikking.
De inhoud is divers: van kussens, dekens, tot snacks,
tijdschriften en verfrissende crèmes.
De taak van de vrijwilligers van het hospice is dankbaar en zwaar.
Van groot belang is dat vrijwilligers en professionals terug
kunnen vallen op de inzet en morele steun van collega's voor
optimale zorg in de laatste levensfase. Zie ook zijn blog:
https://www.agora.nl/verhalen/category/blogs-longarts-sanderde-hosson).
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het bestuur Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe
hecht er veel waarde aan om donateurs en een ieder die een gift
doet aan het Hospice een persoonlijke bedankbrief te sturen.
Helaas kunnen we met de inwerkingtreding van de nieuwe AVG
vanaf 1 januari 2019, geen beroep meer doen op de banken om
ons de adressen van de gevers ter beschikking te stellen. Hierdoor
kan het voorkomen dat we niet de juiste adresgegevens hebben.
Van de vele donateurs die de afgelopen jaren een donatie hebben
gedaan aan het hospice hebben we de adresgegevens. Deze
donateurs kunnen we dan ook een bedankbrief sturen na een gift
aan het hospice.
Diegene, van wie recent het adres is gewijzigd en/of diegene die
voor de eerste maal een gift doet, willen we vriendelijk verzoeken
haar/zijn adres te vermelden op de bankopdracht. Wij zien dan het
adres op het bankafschrift dat wij krijgen en zijn dan in staat een
bedankbrief te sturen en het adres op te nemen in ons bestand voor
de verzending van de Nieuwsbrief.
Ook kunt u een bericht per email sturen naar; info@hospiceemmen.nl of per post naar Stichting Vrienden van het Hospice
Zuidoost-Drenthe, Markeweg 1 7822 GC Emmen om een
adreswijziging en/of nieuw adres door te geven.

Hoe steunt u ons?
Als u de functie van het hospice belangrijk vindt en het werk dat
daar verricht wordt een warm hart toedraagt, dan kunt u ons werk
steunen met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage.
Uw gift is zeer welkom op bankrekening: NL 95 RABO
0123222877 t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice ZuidoostDrenthe.
Het hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 30349.
Dit betekent dat giften aan de stichting kunnen worden
afgetrokken van de belasting. Indien u een jaarlijkse periodieke
bijdrage wilt doen en uw gift voldoet aan een aantal voorwaarden
dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er
dient dan een schriftelijke overeenkomst gemaakt worden voor
minimaal 5 jaar tussen u en het goede doel, in dit geval de
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe. U kunt
daarvoor het bestemde formulier ‘Periodieke gift in geld’
downloaden op de site van de belastingdienst. Het formulier bevat
een gedeelte voor u en een gedeelte voor het ontvangende ‘Goede
Doel’. Als beide partijen het formulier hebben ingevuld bewaren
de partijen dat in hun eigen administratie.
Indien gewenst helpen wij u graag en kunnen wij het formulier
voor u downloaden en met u invullen. U kunt hiervoor een bericht
sturen naar: info@hospice-emmen.nl

Rectificatie
Helaas is in de vorige Nieuwsbrief onder ‘Wist u dat….’ een
vervelende fout gemaakt. De donatie die we hebben ontvangen uit
de nalatenschap was van de heer Kolmer uit Zwartemeer en dus
niet uit Nieuw Schoonebeek. De redactie biedt hierbij haar
excuses aan.

Wist u dat……..


















er na de uitbreiding van het hospice nog een aantal bomen
gerooid moesten worden en dat aannemersbedrijf Fuhler
dat geheel gratis heeft gedaan?
de tuinvrijwilligers na afronding van de bouwactiviteiten
samen met hoveniersbedrijf Rabbers de tuin geheel
opnieuw ingericht hebben?
bomenkwekerij Bert en Christa Cats een groot aantal
rododendrons heeft geschonken aan het hospice voor de
nieuwe tuin?
het hospice een fraaie donatie uit het Rabo
Stimuleringsfonds heeft gekregen voor nieuwe gordijnen
en nieuw meubilair in de bestaande gastenkamers?
alle 5 gastenkamers vanaf februari en al een aantal keren
volledig bezet zijn geweest?
de Vereniging Drentse Gemeenten jaarlijks een bedrag ter
beschikking stelt aan de vier hospices in Drenthe voor de
opleiding en bijscholing van de zorgvrijwilligers?
de naam van de VTZD (Vrijwillige Terminale Zorg
Drenthe) is gewijzigd en dat de nieuwe naam Achanthis
is?
de Protestantse Gemeente Emmen Zuid in december een
kerst-belevingstocht heeft georganiseerd in Zuidbarge en
de opbrengst van de tocht heeft geschonken aan het
hospice?
een deel van het schoolpersoneel van de gemeente
Emmen, in plaats van een kerstpakket gekozen heeft voor
een donatie aan het hospice, hetgeen een heel mooi bedrag
heeft opgeleverd?
dat alle vrijwilligers, staf en bestuursleden op 6 april een
klein presentje hebben ontvangen ter ere van het 12 ½
jarig bestaan van het hospice?
het hospice een mooie witte boodschappenfiets heeft
aangeboden gekregen van Bike Totaal Theo Bruning?
er twee amateurkunstenaars uit Emmen een aantal
kunstwerken gratis in bruikleen hebben gegeven? Mooie
schilderijen en keramische objecten die goed passen bij
het nieuwe interieur.
er twee ‘Erkende Overleg Partners’ van de Gemeente
Emmen een fraaie donatie hebben gedaan en dat het geld
besteed is aan de (her)inrichting van de diverse kamers?

Redactie Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van:
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe en
Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Het redactieadres van de Nieuwsbrief is:
Hospice ’t Huis van Heden
Markeweg 1 7822 GC Emmen
Telefoon: 0591- 65 11 20
E-mail: nieuwsbrief@hospice-emmen.nl
Website: www.hospice-emmen.nl
Het banknummer is: NL 95 RABO 01232.22.877
t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
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