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Wat is het leven van een mens
een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2020
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe
Jan Hulsegge, voorzitter

Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Harm Brummel, voorzitter

13-2-1

NIEUWSBRIEF

Netwerk Palliatieve Zorg
‘Samenwerken aan kwaliteitsverbetering in de
palliatieve zorg’
Het hospice ’t Huis van Heden maakt deel uit van het Netwerk
Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost-Drenthe. Eén van de
coördinatoren van de hospice sluit aan bij de netwerkoverleggen. Wat is dat nou, zo’n netwerk en wat voor functie
heeft het?
Netwerk Palliatieve Zorg
In een netwerk palliatieve zorg werken zorgaanbieders samen
om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In Zuidoost-Drenthe
zijn dat de verpleeg- en verzorgingshuizen, het ziekenhuis,
thuiszorg-organisaties, vrijwilligers terminale zorg, de hospice
en de huisarts. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen
in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Dat
betekent niet alleen zorg in de terminale fase, zoals in de
hospice, maar ook dat er veel eerder al in het proces van ziekte
of kwetsbaarheid oog is voor wat mensen nog willen. Daarbij
willen we graag dat er niet alleen op medisch vlak gekeken
wordt naar zieken of kwetsbaren maar juist ook naar het
psycho-sociale vlak en op gebied van zingeving en
levensvragen.

In Nederland zijn 65 van deze netwerken palliatieve zorg actief,
waarvan vier in de regio Drenthe-Steenwijkerland. De vier
netwerken in Drenthe worden begeleid door een
netwerkcoördinator, Hennita Schoonheim. Zij heeft als taak
om de processen van netwerkontwikkeling en van
zorgverbetering te ondersteunen en zij is adviseur voor de
betrokken zorgorganisaties. Daarnaast zorgt ze voor de
verbinding tussen de vier regio’s en werkt ze samen met andere
regio’s en regionale en landelijke organisaties, zoals netwerken
Dementie,
Onderwijs,
Onderzoeksorganisaties.
Deze
netwerken worden gesubsidieerd door het ministerie van VWS.
Ontwikkelingen
Het NPZ in Zuidoost-Drenthe heeft zich de afgelopen 13 jaar
positief ontwikkeld. Alle zorginstellingen werken met een plan
van aanpak voor palliatieve zorg en met aandachtsvelders
palliatieve zorg. In Zuidoost-Drenthe zijn dat er achtendertig.
Deze aandachtsvelders zorgen voor verspreiding van kennis
over palliatieve zorg in hun eigen zorgorganisatie.
De zorginstellingen hebben goede vormen van palliatieve zorg
ingevoerd, zoals het Zorgpad Stervensfase, Gesprekswijzer
Dementie, Digitale leerwerkplaats Spirituelezorg, Markering
en Proactieve zorgplanning. Ook bestaan er verschillende
toolkits voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen om hen
te ondersteunen bij het verlenen van specifieke palliatieve zorg.
Het netwerk organiseert regelmatig scholingen voor
zorgverleners en vrijwilligers, zoals het jaarlijkse symposium
in oktober in het kader van de internationale dag voor de
palliatieve zorg.

Palliatief Consultatie Team Drenthe
Het netwerk NPZ Drenthe en Steenwijkerland werkt nauw
samen met het Integraal Kankercentrum Nederland en het
Palliatief Consultatie Team Drenthe. Dat team bestaat uit vier
kaderhuisartsen palliatieve zorg en vier verpleegkundig
specialisten palliatieve zorg die 24 uur per dag klaar staan als
vraagbaak voor artsen en verpleegkundigen in Drenthe.
Landelijke ontwikkelingen
Palliatieve zorg is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk
waar iedereen vroeg of laat direct of indirect mee te maken
krijgt. Er is al veel kennis en in de praktijk worden veel goede
voorbeelden nagevolgd. Maar in de palliatieve zorg is ook nog
veel te verbeteren. Afgelopen vijf jaar heeft het Ministerie van
VWS daarom 50 miljoen euro geïnvesteerd om de palliatieve
zorg te verbeteren qua zorg, onderzoek en onderwijs. Dit
betekent dat niet alleen samengewerkt wordt met
zorginstellingen
en
huisartsen
maar
ook
met
onderwijsinstellingen en onderzoekscentra. Omdat dit traject
heel succesvol is maar nog niet is afgerond, heeft het Ministerie
het verbetertraject met nog een aantal jaren verlengd.
Geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Begin 2019 heeft het Ministerie van VWS de netwerken de
opdracht gegeven om een infrastructuur te bouwen voor
geestelijke verzorging in de eerste lijn. Dat betekent dat
iedereen in Nederland die geen contact heeft met een geestelijk
verzorger, gebruik kan maken van een geestelijk verzorger die
is aangesloten bij het NPZ. De netwerken hebben gelden
beschikbaar gekregen om deze geestelijk verzorgers te betalen.
Samen met de regio Groningen zijn we druk bezig dit met
geestelijk verzorgers, die werkzaam zijn in de eerste lijn, goed
neer te zetten.
Over
de
netwerken en
het
samenwerken aan
kwaliteitsverbetering is nog veel te vertellen. Meer informatie
over palliatieve zorg in Drenthe-Steenwijkerland vindt u op:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/drenthe
Het ministerie heeft een mooie website ontwikkeld voor
patiënten en naasten: https://www.overpalliatievezorg.nl/
Voor zorgverleners is er in oktober 2019 een nieuw platform
gelanceerd met alle informatie die landelijk beschikbaar is over
palliatieve zorg: https://www.palliaweb.nl/
Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator

Waardering is de mooiste beloning
Een enkel woord kan de mooiste beloning zijn voor een
vrijwilliger; hier de warme woorden van de naaste familie:
‘Beste mensen van ’t Huis van Heden,
Bij deze wil ik u allemaal héél hartelijk bedanken, ook namens
mijn zus ……., voor alle goede zorgen die jullie haar gegeven
hebben. Eén van haar laatste woorden waren ”Wat jammer dat
ik hier niet wat langer heb kunnen genieten”. Een beter
compliment kunnen jullie , denk ik, niet krijgen. De vriendin van
mijn zus en ook ik heb jullie gastvrijheid mogen genieten. En
dan heb ik ook nog een nacht van de logeerruimte gebruik
mogen maken. Veel dank daarvoor!
Ik hoop dat jullie nog héél véél jaren dit prachtige werk kunnen
voortzetten. Het is zó goed om mensen in hun laatste stadium
van hun leven op deze manier te kunnen ‘helpen’ en om hun de
gelegenheid te bieden vredig over te gaan.’
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Samenwerking met Icare in het Hospice

De coördinator in het hospice

We spraken met Eline Peterse en Marion Belga, beiden
wijkverpleegkundige in dienst van thuiszorgorganisatie Icare en
werkzaam voor het Hospice.
Beiden zijn werkzaam als wijkverpleegkundige in het wijkteam
Emmermarke waar het Hospice onder valt.
Elke nieuwe gast wordt aangemeld door een huisarts, specialist,
mantelzorger of door de toekomstige gast zelf. De aanmelding
kan ook plaats vinden via de wijkverpleegkundige of het
transferbureau van een ziekenhuis.
Samen met de coördinator van het Hospice volgt het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek geeft de coördinator
informatie over het verblijf in het hospice en besteedt aandacht
aan de levensvragen, gewoontes en specifieke wensen met
betrekking tot de dagelijkse levensbehoeften.
De wijkverpleegkundige bespreekt de ziektegeschiedenis,
medicijngebruik, specifieke hulpmiddelen en de behoefte aan
begeleiding en dagelijkse verzorging en eventuele verpleging
tijdens het verblijf in het hospice.
De informatie wordt door de coördinator in de overdrachtsmap
voor de zorgvrijwilligers verwerkt. De wijkverpleegkundige
werkt de intake uit en stelt een zorgplan op.
Het welbevinden van de gast en zijn of haar naasten staat op de
eerste plaats tijdens het verblijf in het hospice. Uitgangspunt is
dat er zoveel mogelijk als in de thuissituatie geleefd kan worden.

Anita Rosenbaum en Henny Staal zijn de coördinatoren in het
hospice die een dienstverband hebben met Acanthis (voorheen
VTZD). Anita en Henny hebben de dagelijkse leiding in het
hospice en worden daarbij ondersteund door de vrijwilligercoördinatoren. Zij vervangen de coördinatoren bij afwezigheid en
zijn betrokken bij veel overleggen en activiteiten in het hospice.

Tijdens het verblijf in het hospice is de verantwoordelijkheid voor
de zorg in handen van het thuiszorgteam van Icare. De
vrijwilligers en coördinatoren vervangen of ondersteunen de
mantelzorgers bij de zorg voor de gast. Daarmee ontstaat rust en
ontspanning bij de gast en zijn of haar naasten. Samen met de
huisarts wordt de medische zorg rondom de gast afgestemd. Er is
wekelijks contact met de verpleegkundig specialisten palliatieve
zorg.
In de dagelijkse contacten toetsen coördinator en
wijkverpleegkundige samen met de vrijwilligers en het wijkteam
of het gevoel van welbevinden wordt gehaald.
Na het overlijden van een gast vindt er een nazorggesprek plaats
met de naasten. De ervaringen van de naasten zijn de leidraad om
de balans op te maken van het verblijf in het hospice. Een goed
moment om te weten te komen wat het hospice in de zorg voor
de gast zou kunnen verbeteren.

Kitty Schots-Meulenkamp heeft na ruim 10 jaar actief te zijn
geweest als vrijwilliger-coördinator aangegeven per 1januari
2020 te stoppen. Kitty neemt afscheid met de volgende woorden
van de collega’s:
‘ Lieve collega’s, Er komt een moment van afscheid nemen. Na
ruim 10 jaar als vrijwillig-coördinator stop ik per 01-01-2020. Ik
zal altijd met veel plezier en dankbaarheid aan deze periode terug
denken. Ik dank jullie voor de goede samenwerking en de fijne
sfeer. Ik wens jullie alle goeds privé en hier in het Hospice. Liefs
Kitty’.
Ada van Goor is in februari 2019 gestart als vrijwillig coördinator
en stelt hieronder zich voor:
‘Mijn naam is Ada van Goor. Ik ben woonachtig
in het Groningse Musselkanaal. Begin 2019
kwam ik in gesprek met de coördinatoren over
vrijwilligerswerk binnen het Hospice. Na een
aantal diensten met de zorgvrijwilligers mee
gelopen te hebben, waarbij ik mij een beeld heb kunnen vormen
wat vrijwilligerswerk binnen het hospice inhoudt, ben ik als
vrijwillig coördinator begonnen. Nu, bijna een jaar verder, kan
ik zeggen dat ik het mooiste vrijwilligerswerk heb dat je je kunt
wensen. Het voelt als een warme deken, zoveel vrijwilligers met
veel liefde voor hun werk. Samen met de zorgvrijwilligers en de
coördinatoren doen we prachtig werk, waarbij de gasten op de
eerste plaats komen. Ik hoop nog jaren met veel plezier en liefde
dit werk te blijven doen’.

Een vrijwilligster stopt na 12 jaren
Na meer dan 25 jaren werken als vrijwilligster in de terminale
zorg, eerst in de thuissituatie en daarna 12 jaar in ‘t Huis van
Heden, heb ik mijn jas als vrijwilligster uitgetrokken. De jas die
mij zo goed paste.
Vrijwilligster zijn, doe je met het hart en soms moet je het hoofd
en hart even scheiden. Dat heb ik ervaren met het werken in het
hospice. In al die jaren gaf ik en ontving ik en het verrijkte mijn
leven. Ik ben dankbaar hiervoor.
Het “Er Zijn” met je collega’s, de steun van de coördinatoren als
het nodig is. Dan de medewerkers van Icare, die met liefde
zorgen, voor wie ik respect heb en van wie ik leerde.
Onze gasten laten ons voelen en weten dat ze blij zijn in ons huis
te mogen zijn.. Het geeft rust en een veilig gevoel. Het is fijn om
onze gasten een kopje koffie te brengen, een praatje te maken,
soms te mogen troosten....... er te mogen zijn voor ze!
Ik ben een mensenmens en hou van zorgen, dat heeft mij altijd
geholpen. Ook humor kan in het hospice en kwam mij vaak van
pas. Luisteren naar het verhaal van de gast, het vertrouwen
krijgen en geven als het sterven is geaccepteerd. Juist dan
genieten van wat nog kan, van gezelligheid en van een lach.
Dankbaar dat ik dit werk heb mogen doen, ik zal het missen. Maar
ik tel mijn zegeningen, ik tel ze elke dag.
Anneke Veenstra
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Onze ervaringen met vijf gastenkamers
Sinds begin van het jaar heeft ons Hospice 5 kamers. Meer
kamers betekent dat er ook meer gasten in ‘t Huis van Heden
verblijven en er meer bezoek in huis is. Er worden meer
diensten gedraaid, dus er zijn meer vrijwilligers per dag nodig.
Een nieuwe groep vrijwilligers heeft net weer de
introductiecursus afgesloten... dus nog meer mooie mensen die
ons “team” versterken. Meer gasten betekent meer dierbare
personen met hun mantelzorgers in de meest kwetsbare
periode van hun leven nabij te mogen zijn.
Meer .... heeft vaak een negatieve klank..... maar wat een rijk
gevoel dat wij na meer kamers te hebben, zoveel meer dierbare
ontmoetingen mochten hebben. Wat een meer dankbaar
gevoel.... dat wij op een heel intiem moment van het leven
aanwezig mogen zijn, samen met alle medewerkers van ons
prachtig huis. Nu met het einde van het jaar in zicht kijken we
met veel voldoening terug op 2019. Het is een fijne ervaring
om te kunnen constateren dat we bijna altijd direct plaats
kunnen bieden aan een gast en dat de wachttijden
geminimaliseerd zijn. Met regelmatig een bezetting van vier
of vijf kamers en met bijna het dubbele aantal gasten ten
opzichte van voorgaande jaren heeft de uitbreiding zijn nut en
noodzaak aangetoond. We zijn met ons allen trots op ’t Huis
van Heden.
Henny Staal en Anita Rosenbaum, Coördinatoren

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het bestuur Stichting Vrienden van het Hospice ZuidoostDrenthe 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 nieuwe donateurs.
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 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.
Overeenkomstig de richtlijnen van de AVG hebben de
besturen van de Stichting Hospicezorg en de Stichting
Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe een
Privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u vinden op
de website van het hospice. (www.hospice-emmen.nl)

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 steunen met een eenmalige of jaarlijkse gift. Uw gift is
welkom op bankrekeningnummer NL 95 RABO 0123222877
t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe.
Het hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als een
ANBI stichting met RSIN nummer 815819730.

Wist u dat ……..
















er op de website van het hospice een korte film staat die
de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in het hospice
heel mooi weergeeft?
de familie Regendorp een paar hele mooie sta-op-stoelen
heeft geschonken aan het hospice?

er in september weer een introductiecursus is gestart voor
nieuwe vrijwilligers en dat daar 12 cursisten aan hebben
deelgenomen?
de bewoners van Woonzorgcentrum Zuidermarke
regelmatig de opbrengst van een maandcollecte schenken
aan het hospice?
de Protestantse Gemeente Emmen recent weer een royale
donatie heeft gedaan? En dat het hospice heel regelmatig
de opbrengst van een collecte o.i.d. van allerlei
kerkgemeenschappen uit Zuidoost-Drenthe mag
ontvangen?
de leden van Soroptimistclub Emmen nauw betrokken
zijn geweest bij de oprichting van het hospice en ieder
jaar een financiële bijdrage leveren aan het hospice?
het ouderenkoor Zanglust te Schoonebeek onlangs is
opgeheven door gebrek aan leden en dat het geld in de
kas geschonken is aan Goede Doelen en dat het hospice
ook een mooi bedrag heeft mogen ontvangen?
onlangs een mevrouw aanbelde bij het hospice met een
pakketje, een door haar zelf gemaakte prachtige quilt? En
dat het hospice nu voor alle vijf gastenbedden een
soortgelijke quilt heeft?

de Werkgroep van de Protestantse Gemeente EmmenOost recent haar jaarlijkse boekenmarkt gehouden heeft
en een groot deel van de opbrengst geschonken heeft aan
’t Huis van Heden?
het hospice twee mooie Nordmann kerstbomen gekregen
heeft van bouwmarkt Gamma en deze mooi verlicht een
fraaie kerstsfeer geven in de tuin?
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