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Nieuwsbrief 8: Eerste ervaringen in en met het hospice
De complimenten tijdens de Open Dagen in september en bij de opening op 3 oktober
bevestigen het beeld dat we zelf al en beetje hadden gekregen: het ziet er heel goed uit.
Natuurlijk moeten in het hospice veel praktische zaken verder worden uitgewerkt en het zal
nog wel even duren voordat alles echt 100% goed loopt, maar het hospice heeft zijn functie
in de eerste weken na de opening al overtuigend ingevuld.
Het is wel bijzonder als je, nadat je intensief betrokken bent geweest bij de op- en inrichting
van het hospice, ook persoonlijk ervaart hoe fijn het is dat er een hospice is op het moment
dat het thuis echt niet meer gaat. Mijn moeder is maar een week in het hospice opgenomen
geweest, maar de verzorging en aandacht voor haar en ons als naasten door vrijwilligers en
verpleegkundigen, waren heel goed en we kijken daar met grote dankbaarheid op terug.
De vele acties en publiciteit rond de opening zijn hartverwarmend en tonen eens temeer aan
dat het hospice gedragen wordt door en in de samenleving. Het is belangrijk deze goede
zaken te koesteren, maar tegelijk moeten we ons realiseren dat de “wittebroodsweken”ook
hier eindig zijn en dat er veel steun nodig blijft voor een gezonde exploitatie.
Ter illustratie: de vaste kosten per maand, denk aan huur, nutsvoorzieningen, salaris en
onkostenvergoedingen, belopen maandelijks zo’n € 15.000,- De inkomsten van gasten uit de
VWS-bijdragen liggen afgerond op € 3000,- per gast en daarnaast ontvangen we uit andere
bronnen nog ca. € 3000,- per maand. De praktijk leert dat de gemiddelde bezetting uitkomt
op 3 gasten per maand, dus dat er maandelijks steun uit andere bronnen nodig is.
Als de stichting Vrienden iedere maand even succesvol is als afgelopen maanden, dan komt
het goed, maar het blijft zaak heel actief te blijven naar de samenleving en ook heel
zorgvuldig te blijven kijken naar wat er nodig is in het hospice en verder te zoeken naar
aanvullende inkomsten-bronnen.
Terugblik en vooruitkijken
Als een rode draad hebben we in 2013 meegeleefd met Ellen. De ontsteltenis was groot toen
bekend werd dat ze ernstig ziek was en het was fijn dat het de goede kant op ging en gaat.
Het contact bleef en Ellen heeft de ontwikkelingen goed gevolgd.
We kijken terug op een jaar waar heel hard gewerkt is aan de realisatie van het hospice.
Velen hebben daar op een of andere manier aan bijgedragen en we willen daarvoor nog
eens onze grote dank uitspreken: samen hebben we het hospice van de grond gekregen!
We kijken ook vooruit. Er is net weer een nieuwe groep vrijwilligers opgeleid en in januari zal
weer een groep vrijwilligers de training volgen om er zeker van te zijn dat die eerste

belangrijke invulling van het dagelijks gebeuren op hoog niveau blijft. Ook de inrichting van
de organisatie houdt aandacht. Luisteren naar de ervaringen van gasten en vrijwilligers blijft
nodig om aan te passen of te vernieuwen waar nodig.
De inspraak van vrijwilligers moet in de loop van 2014 gestalte krijgen. Ook de praktische
invulling van onderhoud binnen en buiten (tuin) vraagt aandacht. Gelukkig zijn er al heel wat
aanmeldingen om hieraan mee te werken.
Er is overleg met Ellen en De Meerpaal over de wijze waarop haar terugkeer zorgvuldig kan
worden ingevuld. In de eerste fase van therapeutische reïntegratie gebeurt dat bij en onder
de verantwoordelijkheid van De Meerpaal. Daarna neemt Ellen naar vermogen weer taken
op zich binnen het hospice. Agnes blijft eindverantwoordelijk gedurende het hersteltraject.
Voor iedereen geldt dat het goed voelt dat Ellen weer aan boord komt. Dat is toch geweldig
na alle zorg in 2013.
Tot slot
Komende maanden zijn er bijeenkomsten waarin er gelegenheid is met elkaar te praten over
wat goed gaat, wat misschien beter kan of wat we extra zouden kunnen doen. Als bestuur
vinden we het juist nu belangrijk hier tijd aan te besteden, want nu het hospice operationeel
is, begint de toekomst pas echt.
28 januari organiseren wij samen met VUConnected een bijeenkomst waarop Wouter
Zuurmond een inleiding houdt: “menswaardige zorg in de laatste levensfase”. Hij is
hoogleraar anesthesie aan de VU, hoofd pijnpoli en medisch directeur van hospice Curia in
Amsterdam. Aanvullend zal 1 van de huisartsen uit de gemeente vertellen over de wijze
waarop de palliatieve zorg in Dronten is georganiseerd. In bijgaande flyer vindt u alle
informatie.
Misschien nog wat vroeg, maar voor de 4e keer wordt het middagconcert Lions of the Proms
georganiseerd en wel op op zondag 6 april. Behalve het musicalorkest Timbres Divers geeft
dit jaar ook Paul de Munnik zijn medewerking. De volledige opbrengst komt ten goede aan
het hospice. Bestel tijdig kaartjes, want Op=OP. Kaartjes voor Lions of the Proms kosten 20
euro en zijn verkrijgbaar bij: Voster Boek en Kantoorhandel.
Het is nog wat vroeg, maar toch willen we iedereen alvast mooie feestdagen toewensen en
voor 2014 de wens uitspreken dat gezondheid, geluk en voldoening bij alle bezigheden u en
uw familie ten deel mogen vallen.
Namens bestuur Stichting Hospice Dronten
Wim Luijkx (voorzitter)
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Uitnodiging lezing prof.Wouter Zuurmond: “Menswaardige Zorg”

Menswaardige zorg






Dinsdag 28 januari 2014
Lezing Prof.dr. Wouter Zuurmond
Dronten | Zalencentrum Open Hof, De Zuid 2
20:00 t/m 22:00 uur
Aanmelden in de zaal

VU Connected organiseert, in samenwerking met het Hospice Dronten en HAGRO, een lezing door VU-hoogleraar
anesthesiologie Wouter Zuurmond. Hierin onthult Zuurmond de laatste medische wetenschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van menswaardige zorg in de laatste levensfase van de mens.
Dilemma's rondom levensbeëindiging
Het zelf gekozen levenseinde is een steeds terugkerend thema in het publieke debat. Wat zijn de dilemma's op het gebied
van levensbeeindiging? Wat betekenen begrippen als autonomie, zelfbeschikking, waardigheid, ondraaglijk leiden en
voltooid leven voor jou?
Pijn verzachten
Professor dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar anesthesiologie (VUmc) en medisch directeur van het hospice Kuria te
Amsterdam, gaat in op de medische mogelijkheden om pijn te bestrijden en nieuwe mogelijkheden om pijn te verzachten
Programma
19.30 uur Inloop en registratie
20.00 uur Welkom door vertegenwoordiger van het Hospice
20.05 uur Andries Greiner van VUConnected
20.10 uur vertegenwoordiger van HAGRO (huisartengroep oostelijk Flevoland) 20.30 uur Koffie/thee
20.45 uur Interactieve lezing door professor dr. Wouter Zuurmond, VU-hoogleraar anesthesie/hoofd pijnpoli en directeur
van het hospice Kuria te Amsterdam
22.00 uur Afsluiting
Aanmelden
Toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan in de zaal.

