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Wat is een hospice

Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in een
sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van thuiszorg staan op elk moment ter
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

voorzitter Frank Vermeulen

“Een uitdagende tijd”
De tijd waarin we nu leven mag voor Hospice
Apeldoorn zonder meer een uitdaging genoemd
worden. De Corona-pandemie maakt dat we
voortdurend balanceren op het slappe koord
boven een diep ravijn. Aan de ene kant zijn we
natuurlijk verplicht om de maatregelen van
overheidszijde op te volgen, aan de andere kant
wordt sterk de behoefte gevoeld om de zorg
voor onze gasten op de oude voet voort te
zetten, met andere woorden: liefdevolle aandacht en zorg met maximale benadering en
minimale distantie.
Echter: hoe is het mogelijk om op 1,5 meter
verzorging te bieden, hoe is het mogelijk om te
troosten, medeleven en begrip te tonen met een
mondkapje voor? Deze dilemma’s zorgen voor
de nodige problemen.
Ook het toestaan van bezoek volgens de regels
is soms bijna onmenselijk en wreed. Steeds is
het weer een balans zoeken tussen wat mag en
wat we zouden willen. Bestuur, coördinatoren,
vrijwilligers en verpleegkundigen, allemaal voelen
we deze vreemde onverenigbaarheid. In deze
bizarre situaties ontstaan soms creatieve oplos
singen en saamhorigheid tussen de verschillende
disciplines in het hospice.

Het gevoel er samen voor te staan en er samen
het beste van te maken komt heel duidelijk aan
de oppervlakte. Het bestuur is erg onder de indruk
hoe de medewerkers van het hospice er tot nu toe
in geslaagd zijn om niet van het slappe koord te
vallen. Het risico om - al of niet gewild - buiten de
officiële richtlijnen te handelen is voortdurend
aanwezig.
Helaas kon dit jaar het jaarlijkse uitje niet plaats
vinden; de vrijwilligers werden daarom met
Kerst wat extra verwend. Ook de viering van
het 20-jarig bestaan van het hospice kon niet
doorgaan, daar hadden we hele leuke plannen
voor….
Tenslotte dank ik iedereen die zich ervoor inzet
om ons mooie hospice toch zo goed mogelijk te
laten functioneren. Volgend jaar zal dat plaats
vinden onder de leiding van een andere voorzitter:
mijn bestuurstermijn zit er bijna op.
Marten Broekens, oud-huisarts en bestuurlijk zeer
ervaren, zal in de loop van dit jaar mijn functie
overnemen. Ik weet dat hij het hospice een warm
hart toedraagt en ik heb het volste vertrouwen in
zijn leiderschap.
Frank Vermeulen, voorzitter

Verhaal van onze
nieuwste zorgvrijwilliger

Maarten
Slot

Bedankje voor de
vrijwilligers
Tja, daar sta ik dan in Hospice Apeldoorn, eind november 2020,
mondkapje op, in afwachting van de eerste meeloopdienst met mijn
coach. Met mijn niet-medische achtergrond, na diverse gesprekken
en voorzien van veel informatie van de coördinatoren en van mijn
coach. Een hartelijk welkom van de dienstdoende vrijwilligers, coördinator en verpleegkundige. En dat gevoel van verbondenheid blijft
en versterkt zich.

Het 20 jarig bestaan van Hospice
Apeldoorn is stilletjes voorbij
gegaan afgelopen september.
Om onze vrijwilligers toch te
bedanken en een aandenken te
geven, hebben ze een mooi beeld
gekregen. Het werk is van kunstenares Tonneke Iwema-van Harten.

Inmiddels een paar maanden verder heb ik veel geleerd in de praktijk,
door het vertrouwen dat ik direct kreeg van mijn coach en van andere
begeleiders, door te mogen doen, door het contact met de gasten om wie
alles draait. En daarmee te ervaren hoe je in kunt spelen op de diversiteit
aan ziektebeelden en problemen die onze gasten hebben in de laatste
dagen van hun leven.
Het geven van steun
Hoe je ze nog wat comfort kunt geven, hoe je ze steun kunt geven, kortom
hoe je er kunt zijn voor hen en voor hun naasten. Hoewel dat laatste minder
goed mogelijk is in deze coronatijd van mondkapjes, afstand houden,
beperking aan bezoek e.d. Ik weet niet beter, want gestart in coronatijd.
Collega’s vertellen me verhalen over de pre-corona tijd, waarin er meer
mogelijk was in het geven van steun aan de naasten; een luisterend oor,
een hand om de schouder, stil samen zijn in hun verdriet/angst/spanning/
verwarring. Komt wel weer.
Ik volg de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve en Terminale
Zorg) online via Zoom. Heb enige scepsis vooraf, maar al snel blijkt dat ook
online, dankzij de uitstekende trainer, al heel snel een sfeer van vertrouwd
heid ontstaat, waardoor er veiligheid en openheid is om eigen, soms hele
persoonlijke ervaringen te delen met elkaar. Erg mooie ervaring.
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Verschil kunnen maken
En ik heb al herinneringen aan grote en kleine voorvallen, waarin ik zelf
ervaar verschil te kunnen maken. Zoals de glimlach van een bedlegerige
man als je er in slaagt om hem toch weer een comfortabele houding in bed
te geven. Zoals het, samen met de verpleegkundige, mogen geven van de
laatste verzorging aan een vrouw die overlijdt tijdens je dienst. En zoals veel
meer.
Daarom zorgvrijwilliger
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