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Coördinator Henny Staal neemt afscheid, en toch ook weer niet 
Het pensioen roept al 2 jaar en nu geef ik er toch maar gehoor aan en gun ik mijn opvolgster mijn prachtige 

baan. Met heel veel plezier heb ik 14 jaar samen met mijn dierbare collega’s, onze vrijwilligers en alle andere 

medewerkers mogen werken in ons mooie Hospice. Ik zeg mogen, want zo heeft het ook altijd gevoeld. Het 

was een eer om ‘Er te mogen Zijn’ voor onze gasten in de laatste fase van hun leven, en voor hun dierbaren. 

Ook was het een eer om te mogen werken met zoveel gemotiveerde vrijwilligers. Heel mooi om te ervaren 

dat ook nu, in deze toch wel heel bijzondere tijd, de bereidheid blijft en de vrijwilligers ondanks de onzekere 

situatie blijven werken. Een vrijwilliger heeft geen zorgplicht, maar niemand heeft het hierover…hier  

spreekt verantwoordelijkheid!   

Ik heb zo’n heel trots gevoel van WIJ. Wij doen het samen……..  

Gelukkig is mijn afscheid nog geen echt afscheid en blijf ik als vrijwilliger betrokken bij het Hospice.  

Ik wens Jannie hetzelfde geluk in dit prachtige werk…….dat niet voelt als werk, maar elke dag weer een cadeautje is.  

Iemands mooiste gaven komen 

uit een hart vol liefde, een oor 

om te luisteren en een 

hand om te helpen. 

De nieuwe coördinator Jannie Dol stelt zich voor 
Mijn naam is Jannie Dol-Hendriks en sinds 1 mei ben ik gestart als coördinator van het Hospice: ‘t Huis 

van Heden. 

Ik ben geboren in Eeserveen en opgegroeid op de boerderij. Als klein meisje wist ik precies wat ik later 

wilde gaan doen, en dat was werken in de zorg. Inmiddels werk ik nu 35 jaar in de zorg. Ik heb mijn ervaring 

mogen opdoen in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en in de wijkverpleging, waarvan de laatste jaren als 

clustermanager bij Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening te Westerbork. Ik woon nu samen met mijn 

man Wim in Exloo, en wij hebben twee zonen. Beide zonen, Ricardo en Milenco, studeren in Groningen. 

In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen, lezen, knutselen, muziek luisteren, theaters bezoeken en geniet ik 

van yoga. Mijn eerste kennismaking met een hospice was in 2018. Mijn zwager heeft destijds de laatste zorg mogen ontvangen 

in het Hospice te Stadskanaal. Op een gegeven moment stelde ik mijn zwager de volgende vraag: Hoe voelt het om in een hospice 

te verblijven? Hij gaf als antwoord: “Het voelt bijna als thuis”. Het antwoord geeft heel duidelijk aan dat, als de zorg thuis niet 

meer kan worden gegeven, het hospice een goed alternatief is. 

Afgelopen jaar is mijn vader opgenomen in het Hospice ‘t Huis van Heden. Dit was mijn tweede ervaring met de zorgverlening 

vanuit een hospice. Mijn ervaring was dusdanig positief, dat ik bij mijn zus aangaf: hier zou ik wel willen werken. Destijds zat 

ik nog te denken aan vrijwilligerswerk. Maar bij het zien van de vacature coördinator, heb ik besloten om te gaan solliciteren. 

Na 15 jaar heb ik afscheid genomen van Derkshoes, een organisatie waar ik veel heb geleerd en mijn HBO opleiding: 

Management in de Zorg heb behaald. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en inzet, een mooie bijdrage zal mogen leveren aan de 

waardevolle zorgverlening die wordt gegeven in het Hospice.  
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Protestantse uitvaartrituelen 
Dit artikel is een eerste uit de reeks van uitvaartrituelen voor de 

verschillende geloven. Aangezien er binnen het protestantisme 

diverse geloofsovertuigingen zijn kunnen de gebruiken 

verschillen. 
De eerste uitvaartondernemingen werden tussen de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog opgericht. In de steden schakelde men al 

snel hun diensten in. In sommige regio's bleef het nabuurschap 

nog decennialang belangrijk. Vele ouderen zullen zich nog wel 

herinneren dat nabuurschap bij overlijden op het platteland een 

grote rol speelde. De naaste buren regelden alles vanaf 

overlijden tot en met de uitvaart. 

Als de dode was afgelegd en na het luiden van de kerkklokken 

deed de aanzegger zijn werk. Hij was een naaste buurman die in 

het dorp bij iedere deur aanklopte en de bewoners liet weten wie 

er overleden was. In grotere dorpen werd de route verdeeld door 

de linker en rechter buurman. Ook in de dagen tot en met de 

begrafenis deden beide buren hun best om het getroffen gezin zo 

veel mogelijk werk uit handen te nemen. Was de dag van de 

begrafenis aangebroken, dan droegen zij onder klokkengebeier 

de kist naar de begraafplaats. De kinderen in de dorpen dienden 

zich terug te trekken en rustig te houden. In die tijd werd er geen 

kerkdienst voorafgaand aan de uitvaart gehouden.  

Er is veel veranderd. De uitvaartonderneming neemt een groot 

deel van de organisatie op zich. De aanzegger is overbodig 

geworden door de komst van telefoon en het versturen van 

rouwkaarten. Nabuurschap is er nog steeds. De rouwende 

familie wordt zoveel mogelijk ontlast en ontzien. Men leest 

samen uit de Bijbel en geeft elkaar troost. Hoewel crematie bij 

de meeste geloofsrichtingen geen taboe is, kiest men in 

overgrote meerderheid voor een begrafenis. 

Rond het sterfbed zijn familie, vrienden en geloofsgenoten 

aanwezig. De dominee kan aanwezig zijn bij het sterfbed. Men 

bidt met elkaar en leest de Bijbel. Het belangrijkste is dat 

geloofsgenoten elkaar steunen. Na het overlijden maakt men de 

keuze tussen het opbaren thuis of in de rouwkamer of aula. 

Soberheid in entourage en in de keuze van de kist wordt in acht 

genomen. Er is ruimte voor condoleancebezoeken aan huis of 

aan het rouwcentrum. 

Vond tot ongeveer het midden van de vorige eeuw de 

uitvaartdienst voornamelijk plaats in de aula van de 

uitvaartonderneming, tegenwoordig kan dit ook in de kerk. Maar 

ook in het laatste geval blijft de kist opgesteld in de aula. Wat dit 

betreft tekent zich een kentering af, want er zijn kerken die er 

toe overgaan de dienst te houden terwijl de kist in de kerk is 

opgesteld. Daarbij is er nog steeds sprake van soberheid, al 

behoren kaarsen en bloemen nu wel tot de mogelijkheden. De 

predikant beschrijft het leven van de overledene in hoogte- en 

dieptepunten onder gebruikmaking van de teksten uit de Bijbel. 

De naam van de overledene klinkt vaak en men zingt liederen en 

psalmen. Tijdens de dienst is de overledene in de gedachten van 

de aanwezigen. Eenmaal bij het graf bidt de predikant het Onze 

Vader. De nabestaanden nemen in stilte afscheid. Na de dienst 

komt men bij elkaar, hetzij in het huis van de overledene of in 

een daartoe bestemde gelegenheid. De gesprekken zijn van 

persoonlijke aard. De zondag na de uitvaart wordt in de dienst 

de overledene en diens familie gememoreerd. Eventueel kunnen 

de nabestaanden ervoor kiezen de overledene na een jaar weer 

in een dienst te gedenken. 

Het Hospice tijdens de coronacrisis 

Het coronavirus heeft wereldwijd een enorme impact op ons 

dagelijks functioneren, zo ook in ’t Huis van Heden. Het virus is 

vooral een besmettingsrisico voor risicogroepen zoals ouderen 

en zieken. Aangezien onze gasten en ook veel van onze 

vrijwilligers tot de risicogroep behoren, moet er in het Hospice 

gewerkt worden volgens de RIVM richtlijnen, hetgeen betekent 

dat dit grote invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken in 

het Hospice en als zodanig gevolgen heeft voor onze gasten en 

vrijwilligers, maar ook voor het bezoek. De focus blijft in het 

Hospice liggen op een goede begeleiding in de laatste 

levensfase. Een plaats waar men waardig afscheid neemt van het 

leven in de nabijheid van de naasten. Daarnaast is de 

bescherming van de vrijwilligers en andere medewerkers in het 

Hospice van groot belang. Tussen de vier hospices in Drenthe is 

in deze tijd veel overleg over de ontstane situatie. Bij dit overleg 

zijn tevens betrokken Thuiszorgorganisatie Icare, 

netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Drenthe en Acanthis 

(overkoepelende organisatie van de hospices in Drenthe). In het 

bestuur van het Hospice in Emmen hebben twee huisartsen 

zitting. Een van de huisartsen is altijd vertegenwoordigd in het 

overleg. De huisartsen hebben vervolgens nauw overleg met de 

coördinatoren in het Hospice over de te treffen maatregelen. 

Het belangrijkste punt bij het overleg betreft de inzetbaarheid 

van de vrijwilligers en het treffen van beschermende 

maatregelen om besmetting te voorkomen. Daarbij in 

overweging nemende het aantal gasten dat opgenomen kan 

worden bij eventueel verder uitval van vrijwilligers. Tevens 

dient er een achtervang geregeld te zijn mochten er onverhoopt 

toch meerdere vrijwilligers uitvallen. Hiervoor is er nauw 

overleg met Acanthis en de Treant Zorggroep. Als voorzorgs-

maatregel is in Emmen besloten het aantal beschikbare 

gastenkamers terug te brengen van vijf naar drie. Dit bood meer 

ruimte in het rooster om eventuele uitval van vrijwilligers op te 

vangen en ook meer mogelijkheden in het Hospice om in te 

kunnen spelen op verdere ontwikkelingen. Het aantal 

aanmeldingen voor opname is in de afgelopen periode dusdanig 

beperkt gebleven dat er geen extra wachttijden zijn ontstaan.  

Om de kans op besmetting te voorkomen is besloten tot een 

aanpassing van de bezoekregeling. Gasten in het Hospice mogen 

nog steeds bezoek ontvangen, maar dat is nu beperkt tot één 

persoon tegelijk bij een gast. In bijzondere gevallen kan hier in 

overleg met de coördinator van afgeweken worden. 

Van de ca. 85 zorgvrijwilligers hebben 14 zich op eigen verzoek 

tijdelijk terug moeten trekken omdat zij, meestal vanwege hun 

leeftijd, tot de risicogroep behoren. In de tussentijd hebben zich 

wel een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld en vier hebben 

inmiddels een verkorte cursus gevolgd en zijn nu inzetbaar. 

Dankzij de enorme betrokkenheid van onze vrijwilligers is het 

nog steeds mogelijk om het rooster goed in te vullen. Ondanks 

alle onzekerheden waar we nu mee te maken hebben, blijven 

onze zorgvrijwilligers zoveel mogelijk beschikbaar. 

We moeten ons gelukkig prijzen dat, tot op het moment van naar 

de drukker gaan van deze Nieuwsbrief, er zich geen enkel 

Corona voorval heeft voorgedaan in het Hospice. 

Als bestuur kunnen wij onze vrijwilligers niet genoeg danken. 

Niet alleen de zorgprofessionals zijn onze helden en verdienen 

applaus; onze zorgvrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zo 

mogelijk nog meer!  
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Terugblik op de Hospicezorg in 2019 

Samen met u willen we een terugblik werpen op de hospicezorg 

in 2019. De vrijwillige palliatieve zorg gaat een steeds 

belangrijker rol spelen in de Nederlandse samenleving. Met de 

vergrijzing van de bevolking en de grote druk op de medische 

zorg in ziekenhuizen en verpleegtehuizen zullen steeds meer 

mensen voor palliatieve zorg aangewezen zijn op de mantelzorg. 

Daar waar de familie dat niet op zich kan nemen wordt meer en 

meer een beroep gedaan op de vrijwillige palliatieve 

zorgverleners. Dit kan zowel thuis als in een hospice gebeuren. 

Jaarlijks sterven zo ongeveer 155.000 mensen in Nederland, 

waarvan ca. 60.000 een acute dood sterven en ca. 95.000 een niet 

acute dood. Voor deze 95.000 is dus op een of andere wijze 

palliatieve zorg nodig. Onderstaand diagram geeft een overzicht 

van de plaats van sterven van deze categorie mensen. 

 
In Nederland zijn ongeveer 12.000 vrijwilligers in de 

palliatieve zorg, waarvan een deel in de thuissituatie en/of als 

vrijwilliger in de palliatieve afdeling van een verpleeghuis of 

verzorgingshuis. Het overgrote deel werkt echter in een hospice.  

Eind 2019 zijn er 171 hospices in Nederland, hieronder vallen 

de ‘palliatieve units’ in een verpleeg- of verzorgingshuis, de 

‘high care hospices’ en de ‘bijna thuis huizen’, waarvan de 

laatste twee de 9% in de diagram vertegenwoordigen. De 

verwachting is dat het aantal hospices en/of het aantal bedden in 

een hospice de komende jaren sterk zal toenemen. Op de 

Nederlandse bevolking van ca. 17 miljoen is het huidige 

sterftecijfer van 0,9 % zeer laag. Met het op leeftijd komen van 

de babyboomers van na de oorlog zal het sterftecijfer in de 

komende decennia snel oplopen naar 1,25 % of nog hoger.  

 
De hospices zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de 

palliatieve zorg en zijn daarmede van grote maatschappelijke 

waarde. 

In Drenthe zijn vier hospices, Assen* (4 kamers), Hoogeveen 

(4 kamers), Meppel (4 kamers) en Emmen met 5 kamers. 

Jaarcijfers 2016 - 2019 

Jaar Emmen Hoogeveen Meppel 

2016 46  /  17 61  /  25 68  /  25 

2017 38  /  28 40  /  26 58  /  18 

2018 34  /  30 47  /  24 57  /  13 

2019 64  /  20 57  /  17 70  /  16 

O aantal opnames 

O gemiddelde duur opname in dagen 

 

 

 

 

*Assen maakt geen gebruik van de diensten van Acanthis en 

daardoor zijn geen gegevens beschikbaar. 

Na de noodzakelijke uitbreiding van ’t Huis van Heden te 

Emmen in 2018 met twee kamers heeft het hospice vanaf half 

februari 2019 de zorg kunnen aanbieden met vijf gastenkamers. 

Het effect van deze uitbreiding is duidelijk te zien aan het aantal 

gasten dat in 2019 is opgenomen in het hospice. Het aantal laat 

bijna een verdubbeling zien ten opzichte van 2018. In het 

verleden had ’t Huis van Heden vaak te maken met wachttijden 

voor opname en hoewel regelmatig alle vijf kamers bezet waren, 

zijn de wachttijden in 2019 duidelijk minder geworden. Van de 

64 gasten in het hospice waren 41 vrouwen en 23 mannen, in de 

leeftijd van ca. 40 jaar tot ruim 90 jaar. 

 
Uit de gemeente Emmen zijn 42 personen afkomstig, 6 personen 

uit de gemeente Coevorden en 6 personen uit de gemeente 

Borger-Odoorn. 9 Personen komen elders uit het land en 1 kwam 

uit Duitsland. Van deze laatste 10 gasten woont er vaak familie 

in de regio of ze komen binnen via hospices in de buurt die op 

dat moment vol zijn. 

Alhoewel één van de opnamecriteria is het terminaal ziek zijn 

met een nog maximale levensverwachting van drie maanden, 

gebeurt het regelmatig dat gasten toch weer redelijk stabiel 

worden en langere tijd in het hospice verblijven. Zo was de 

langste verblijfsduur van een gast 197 dagen en zijn 2 gasten 

alsnog na een periode in het hospice naar een verzorgingshuis 

gegaan. De gemiddelde verblijfsduur in 2019 was 20 dagen. 

Het merendeel van de gasten (37) komt vanuit een ziekenhuis. 

Via het transferbureau worden ze aangemeld als de reguliere 

verpleging in een ziekenhuis is uitbehandeld. Verder worden 

gasten aangemeld door de huisarts (14), de thuiszorg (3)  en 

familie en mantelzorgers. 

’t Huis van Heden werkt met ca. 80 zorgvrijwilligers. Veel van 

deze vrijwilligers zetten zich al jaren in voor de zorg van de 

gasten in het hospice. In 2019 hebben 12 vrijwilligers, veelal 

vanwege hun leeftijd hun vrijwilligerswerk moeten stoppen. 

Maar ook 12 nieuwe vrijwilligers hebben de opleiding gevolgd 

in 2019 en daarmee blijft het aantal op peil. De vrijwilligers 

werken altijd met twee personen in shifts van vier uur, vanaf  

‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 11.00 uur. Als er vier of vijf 

gasten in het hospice verblijven dan wordt een extra shift 

ingelast in de morgen. Vanaf ’s avonds 11.00 uur tot ‘s morgens 

7.00 uur is er altijd een verpleegkundige van Icare aanwezig. 

Indien nodig kan dit opgeschaald worden naar twee 

verpleegkundigen. 
Hieronder een een dankbaar bericht van iemand die slechts 
enkele dagen in het Hospice heeft gelegen. 
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Gelezen, gehoord, gezien 

Wat betekent ongeneeslijk? 

Zodra een vader, moeder, opa of oma ernstig ziek is en 

palliatieve zorg behoeft, hoort een kind 

allerlei nieuwe termen. Maar hoe leg je 

een kind uit wat ‘ongeneeslijk ziek’ 

betekent? Of een hospice? Wat bedoelen 

mensen met een ‘symptoom’? Het is voor 

volwassenen, die doorgaans ook niet zo 

vertrouwd zijn met deze termen, niet 

altijd even makkelijk om aan kinderen uit 

te leggen wat die nieuwe termen betekenen. Daarvoor is de 

brochure ‘Ernstig ziek’ – Een woordenboekje voor kinderen 

gemaakt. Het boekje is een uitgave van bureau MORBidee. 

Meer info op: www.bureaumorbidee.nl  

Waakmand 

Een waakmand is een mand die gevuld 

is met allerlei attributen die 

nabestaanden kunnen gebruiken voor 

henzelf of de stervende tijdens het 

waken. Zo zitten in de mand 

bijvoorbeeld een box om muziek af te 

spelen, geurkaarsen, een warme deken, 

kleurplaten voor de bezoekende 

(klein)kinderen en een notitieboekje. Een waakmand is een mooi 

hulpmiddel om extra steun te geven. Waakmanden zijn meestal 

niet standaard leverbaar, maar zijn ook goed zelf samen te 

stellen. 

Een fijne blijk van waardering! 

Vlak voor de kerst 2019 kreeg het bestuur de onderstaande brief; 

Geacht bestuur, 

Van d.d.… tot aan zijn overlijden verbleef de heer H… in het 

hospice ’t Huis van Heden in de Eikenkamer. 

Hij heeft daar een zeer aangename tijd gehad. De aandacht, de 

liefde en warmte van de vrijwilligers ervaarde hij als bijzonder 

waardevol. Niets was voor hen te veel. 

De heer H… was patiënt, maar hij voelde zich als een 

volwaardig mens. Hij genoot van het verblijf in het hospice, ‘Ik 

heb hier veel vrienden’ zei hij. 

Vlak voor zijn overlijden gaf hij aan veel respect en waardering 

te hebben voor de vaste medewerkers, de vrijwilligers en de 

dienstdoende Thuiszorgmedewerkers. Hij wilde zijn oprechte 

dank tot uiting laten komen door een deel van zijn nalatenschap 

onder hen te verdelen. 

De executeur-testamentair. 

Door deze fijne blijk van waardering konden de vrijwilligers, de 

betrokken medewerkers van Icare en de coördinatoren een 

mooie cadeaubon ontvangen vlak voor de Kerst. 

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.  

De Stichting is ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 815819730. 

Wist u dat…….. 

 het Hospice zich aangemeld had voor NL Doet, maar dat 

vanwege het Coronavirus dit niet door kon gaan en dat de 

vrijwilligers nu zelf alle klussen hebben uitgevoerd? 

 de serviceclub Inner Wheel Zuidoost-Drenthe het hospice 

heeft voorgedragen als een van hun Goede Doelen voor het 

clubjaar 2019/2020 en dat dit een hele mooie donatie voor 

het Hospice heeft opgeleverd? 

 Stichting Welzijn Veenoord ieder jaar weer een 

waardevolle financiële bijdrage levert aan het Hospice? 

 het Monuta Helpt Fonds aan ruim 160 hospices in 

Nederland een waakmand heeft geschonken en ook ’t Huis 

van Heden zo’n mand heeft mogen ontvangen? 

 de Stichting Vrienden van het Hospice ook in 2019 weer 

een ‘statiegeld-actie’ heeft gehouden in het merendeel van 

de supermarkten in Zuidoost-Drenthe en dit ca. € 5.500,00 

heeft opgeleverd? Met veel dank aan alle klanten van de 

supermarkten!! 

 de Protestantse Gemeente Schoonoord ophoudt te bestaan 

en dat de Diaconie in opheffing een zeer waardevolle gift 

heeft gedaan aan het Hospice? 

 het Hospice bij de actie Univé Dichtbij als één van de drie 

Goede Doelen in Noord Nederland is gekozen die een 

mooie donatie mochten ontvangen?  

 het Hospice verrast werd met een royale donatie uit de 

nalatenschap van iemand die in 2019 overleden is in het 

Hospice? 

 de Sligro, mede vanwege de sluiting van de horeca- 

gelegenheden, een grote hoeveelheid ‘paas zoetwaren’ niet 

heeft kunnen verkopen en al deze overgebleven producten 

heeft geschonken aan een aantal ‘goede doelen’ in 

Zuidoost- Drenthe? En dat alle zorgvrijwilligers en 

medewerkers van Icare zodoende een leuke paasattentie 

hebben mogen ontvangen? 

 we namens het Industrieel Smalspoor Erica in deze voor 

iedereen zo bijzondere periode tijdens de coronacrisis een 

aantal bossen tulpen hebben gekregen voor het Hospice? 

 en dat we een prachtig boeket bloemen hebben ontvangen 

van de Rabobank Emmen-Coevorden? Als ondersteuning 

voor het bijzondere werk dat wij doen. 

 het bestuur van Stichting Vrienden van het Hospice sinds 

2007 een ‘Solidariteitsfonds’ beheert en dat het fonds er is 

om het voor iedereen mogelijk te maken van het Hospice 

gebruik te maken? Voor diegene die de eigen bijdrage van 

€ 40,00 per dag voor het verblijf in het Hospice niet kunnen 

betalen is het ‘Solidariteitsfonds’ opgericht. Uit het fonds 

wordt dan de eigen bijdrage betaald. 
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