
      Hetty van der Veen
      coördinator

“ Ik ben blij dat ik 
deze ervaring 
heb opgedaan.”

Onze coördinator Hetty van der Veen heeft na ruim 
9 jaar ons hospice verlaten. Naast de rol van coördi-
nator verzorgt Hetty ook de basistraining van onze 
vrijwilligers en dat blijft ze - gelukkig - doen. 

Hetty werkt tevens sinds 2007 bij De Kap. De Kap is een 
stichting voor informele zorg. Het gaat dan om zorg en 
ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep 
gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale 
netwerk. Hetty’s nieuwe functie zal onder andere 
bestaan uit het voeren van individuele gesprekken 
met (over) belaste mantelzorgers. 

Door het kleine contract bij ons (6 uur per week) 
had Hetty eigenlijk vooral goed contact met zorg-
vrijwilligers en verpleegkundigen. “Er werken zoveel 
mensen in het hospice met hart voor de palliatieve 
zorg. Er hangt een hele fijne sfeer in het huis.” Heel 
jammer vond ze het dat er hierdoor te weinig tijd voor 
contact met gasten en hun familie was. 

Wat heeft ze zien veranderen de afgelopen jaren? 
De vrijwilligers en verpleegkundigen zijn veel gelijk-
waardiger gaan samenwerken. Vooral oud voorzitter 
van het hospice Frank Vermeulen heeft veel voor de 
positie van de vrijwilligers betekend. De 24-uurs zorg in 
huis door de verpleegkundigen is ook een vooruit gang. 
Maar het vinden van vrijwilligers wordt steeds lastiger. 

Goede beslissing is het dan ook om mensen aan 
te trekken voor 4 uur per week. Dat is toch inspelen 
op de tendensen in de samenleving aldus Hetty.

Wat wil Hetty ons nog meegeven? 
Bij het gesprek met de gast en de familie over de keuze 
voor het hospice versus thuis blijven is het van groot 
belang de diverse mogelijkheden duidelijk te schetsen 
zodat deze stap weloverwogen gemaakt wordt. Ook de 
timing is niet onbelangrijk. 

De mogelijkheid tot verblijf in een hospice kan voor de 
familie van een gast en vooral bij jonge gezinnen heel 
ontlastend zijn voor de thuissituatie. Daarentegen als 
mensen de wens hebben om thuis te sterven dan is het 
goed om te kijken hoe dat mogelijk gemaakt kan worden.

Wat ik met name geleerd heb is hoe fijn het kan zijn als 
de zorg thuis niet meer lukt, het hospice een prachtige 
plek is om de laatste fase van je leven door te brengen. 
Als je op jezelf wilt zijn als gast kan dat, vind je het fijn 
dat er regelmatig iemand langs komt dan is dat ook 
mogelijk. Ook geeft het mensen rust dat er altijd een 
verpleegkundige aanwezig is.

Ik ben blij dat ik deze ervaring heb opgedaan. 

Hetty

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 de thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.
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Hospice Apeldoorn 
wenst iedereen 
fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2023

Proeverij voor 
Vrijwilligerswerk
Het hospice bemande in oktober 
ook een stand in het Omnisport 
centrum op de Proeverij voor 
Vrijwilligerswerk georganiseerd 
door Apeldoorn pakt Aan. We 
kregen veel geïnteresseerde 
mensen bij onze stand.

Schenking
Het hospice heeft een nieuwe 
toiletgroep voor het personeel 
dankzij een schenking van het 
Ome Willemfonds. 

Afscheid
Het hospice heeft afscheid 
moeten nemen van de penning-
meester van het bestuur. Paul 
Dekens heeft zich 9 jaar met hart 
en ziel ingezet voor ons hospice. 
Wij zijn hem daar heel dankbaar 
voor. Gelukkig is er een goede 
opvolger gevonden: Bram 
Kemmeren. 

Ook onze fijne notuliste van het 
bestuur, Marianne Verhagen, 
heeft afscheid genomen.  

Welkom
We begroeten per 1 januari 
onze nieuwe flex-coördinator 
Elly Bonekamp.

Wijnproeverij en diner
In juni werden onze vrijwilligers en verpleegkundigen getrakteerd op 
een wijnproeverij en diner met kookworkshop bij het HANOS Zwolle 
FoodXperience onderleiding van Meester kok Garry de Boer. 

Stadwandeling en lunch
In oktober was er voor onze medewerkers een stadswandeling door 
ons eigen Apeldoorn geregeld. Afgesloten door een lunch in Brasserie 
Beekpark.

Vrijwilligers uitjes
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