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Hospice Dronten ontvangt een cheque van € 1500 van Pien Gouka, uitvaartverzorger bij Monuta.
Met dit bedrag, beschikbaar gesteld door Monuta Helpt, kan het hospice de vrijwilligers
een nieuwe opleiding aanbieden in verplaatsingstechnieken.

Nieuws van het bestuur
Hospice Dronten is een actieve organisatie die reageert op
ontwikkelingen in de maatschappij en ook zelf initiatieven
neemt. Dit zijn recente ontwikkelingen, in een notendop:
• De afgelopen 2 jaar heeft het hospice met beschermende
maatregelen steeds succesvol meegedeind op de opeenvolgende coronagolven: we hebben geen uitbraken gehad in het hospice (afkloppen!). Net als de rest van de
maatschappij hebben we ons er inmiddels bij neergelegd
dat het blijvend circuleren van het virus behoort tot het
‘nieuwe normaal’.
• Regelmatig waren alle kamers (4) in het hospice in het
afgelopen jaar bezet. Daarnaast is er het gegeven dat
Dronten groeit en vergrijst. Dit alles combinerend heeft
het bestuur besloten te onderzoeken of de mogelijkheid
bestaat het hospice met één of twee kamers uit te breiden. Begrijpelijkerwijs is dat een project van lange adem.
• Helaas hebben we moeten besluiten de vrijwillige zorg
aan huis (VIT) voorlopig te staken. Aanvankelijk was de

reden corona, maar nu we wat dat betreft terugkeren naar
normaal blijkt het met het huidige aantal vrijwilligers niet
mogelijk de roosters van de thuisinzet én van het hospice
beide te vullen.
• Beide laatste punten, eventuele uitbreiding én dubbele
roosters, zijn voor het bestuur aanleiding geweest een
nieuwe wervingscampagne voor vrijwilligers te starten.
• En die start hier en nu: we zijn op zoek naar nieuwe krachten, jong en oud, man en vrouw, die ons huidige team van
100 enthousiaste vrijwilligers willen komen versterken.
Nadere toelichting volgt binnenkort in de media.
• Communicatie, daar draait alles om tegenwoordig. Reden
voor het bestuur om die nog eens goed onder de loep te
nemen. Interne en externe communicatie, zowel wat betreft strategie als wat betreft de te gebruiken middelen en
software. Het bestuur werkt ook aan zichzelf: om veilig,
toetsbaar en betrouwbaar te kunnen blijven
besturen heeft het zijn werkwijze aangepast
aan de eisen uit de nieuwe wet WBTR.

Activiteiten van het hospice
In het afgelopen najaar was het mogelijk om diverse activiteiten weer op te starten in en rondom het hospice. Zo hebben
we in september de BBQ gehouden op de golfresidentie.
Het was een gezellig samenzijn met veel vrijwilligers en het
was bijzonder om nu echt weer bij elkaar te zijn nadat dit zo
lang tijd niet mogelijk was.
Deze avond zijn ook acht nieuwe vrijwilligers gecertificeerd
op een feestelijke manier. Zij hebben de scholing voor de
vakantie gedaan, meeloop- en inwerkdiensten en de calamiteitentraining gevolgd. Eén vrijwilliger had het certificaat
al eerder ontvangen en één vrijwilliger was op dat moment
op vakantie. We konden in totaal tien nieuwe vrijwilligers
verwelkomen in ons hospice.
In de week van de palliatieve zorg van 9 tot 16 oktober hebben er in Dronten een heel aantal activiteiten plaatsgevonden zoals de collecte, de appelverkoop, een rondleiding in
het hospice en een lezing. Deze activiteiten zijn samen met
de Vrienden van het Hospice gedaan. In Open Hof hebben
Robin en Hilda Zuidam van stichting Het Bezinningshuis een
interactieve lezing voor ons verzorgd over de gelaagdheid
van het stervensproces en jouw rol daarin.

Afgelopen najaar hebben we ook nieuw meubilair kunnen
aanschaffen. Het oude meubilair, wat de afgelopen jaren
heel intensief gebruikt is, raakte enigszins versleten. Er is
een interieurcommissie ingesteld die nieuw meubilair heeft
uitgezocht. Zij hebben een plan gemaakt voor de inrichting
van de gastenkamers en de logeerkamer. Daarnaast is het
hospice opgeruimd en is de indeling van kasten aangepast.
Ze hebben ook kleuren voor de wanden bedacht voor de
gastenkamers passend bij het nieuwe meubilair en binnenkort worden de kamers geschilderd.

Donaties voor Hospice Dronten

Odd Fellows overhandigde recentelijk honderden soeppakketten van Flevolandse bodem aan thuiszorgmedewerkers
en vrijwilligers in de zorg. Ook de medewerkers van het
hospice ontvingen pakketten. Voorzitter Maarten Vrolijk van
Hospice Dronten was er blij mee: „We zijn er van onder de
indruk en waarderen het ontzettend dat Odd Fellows dit geregeld en georganiseerd heeft.”

De Houtwijk Kerstloop werd helaas afgelast, maar veel lopers
maakten bij hun inschrijving toch geld over voor het goede
doel. Penningmeester Leo Meijers van het hardloopevenement schonk een cheque van 1.134 euro aan voorzitter Piet
Bleeker van Vrienden van Hospice Dronten. „In een gezellig
samenzijn hebben de besturen ook voor de toekomst elkaar
steun toegezegd”, aldus de organisatie van de Kerstloop.

“Ik houd graag de touwtjes in handen”
De gast is een vrouw van in de veertig en is ongeneeslijk ziek
door kanker. In een kort gesprek stellen we haar een aantal
vragen over haar verblijf in het hospice. Op de vraag wie zij
is stelt onze gast zich voor en verteld zij waarom het hospice
voor haar een logische keuze is: “Ik was uitbehandeld en dan
kom je hier. Althans, voor mij was toen de keuze in ieder geval
direct duidelijk. Mijn moeder heeft hier gelegen, notabene op
dezelfde kamer, en ik wist dat ik hier wilde zijn”. Ik vraag haar
of het hospice dan toch anders blijkt dan de indruk die zij toen
had? “De indruk die ik toen had is nu positief bevestigd, het
is een fijn hospice met betrokken, liefdevolle medewerkers.
Wij hebben vijf kinderen en zij kunnen met een gerust hart op
bezoek komen wanneer zij maar willen en dat is fijn. Natuurlijk
komen er ook vrienden en bekenden. Hierbij vind ik het wel fijn
dat ik mag bepalen wie er wanneer komt.”
Ik vraag onze gast of zij voor het hospice ook in het ziekenhuis heeft gelegen? De vriendelijk, rustig ogende vrouw geeft
aan dat dit regelmatig het geval is geweest, soms ook voor
lange periodes. Aanvullend: “Een hospice mag je niet vergelijken met een ziekenhuis, hier kennen de mensen je beter en
ben je veel minder patiënt. Hier ben je een gast die hier echt
woont”. Onze gast geeft aan dat de oudsten van de kinderen
heel goed begrijpen waarom mama hier is en niet thuis. De
jongsten vinden het wel wat moeilijker, zij hebben hun moeder
het liefst thuis: “En toch is dit de beste oplossing zo, ik wil dat

thuis veilig blijft en niet de plek waar hun moeder uiteindelijk
is overleden”. Het lijkt mij moeilijk om in het hospice de intieme momenten te pakken met je man en gezin. Ik spreek mijn
twijfel uit maar wordt hierin resoluut tegengesproken: “Wij
hebben hier absoluut onze eigen, intieme momenten waarbij
niemand ons stoort, met het schuifje op de deur geef ik aan
nu niet gestoord te willen worden en dat gaat echt goed. De
kinderen kunnen als zij dat willen heen en weer lopen van mijn
kamer naar de familiekamer en beginnen zich steeds meer
thuis te voelen.” Ik vraag of het hospice vooral een verdrietige
plek is, er zijn immers ook andere gasten met soms verdrietige familieleden? “Daar merk ik eigenlijk weinig van, ik ervaar
het hospice als een plek waar verdriet ook bij hoort, maar het
is ook vaak erg gezellig, zo komen de vrijwilligers regelmatig
langs om een praatje te houden. Natuurlijk wel als het mij uitkomt!”. Een lachend gezicht vertelt mij dat zij het belangrijk
vindt om de touwtjes in handen te houden: “zeker ook nu wil
ik mijn eigen beslissingen kunnen nemen en die ruimte is er, ik
bepaal wanneer ik ga douchen of ik iets lekkers wil of juist niet
en wie er mogen komen”.
Op mijn vraag of er echt niets is dat zij wil aanpassen binnen
het hospice krijg ik te horen dat de knop waarmee je een medewerker oproept, wat zwaar is om in te drukken. “Dat gaat
nog prima maar kan iedere gast dat?” Gelukkig blijkt er een
module op gezet te kunnen worden die dit eenvoudiger maakt.

Doneren

Facts & Figures

Mocht u nu Hospice Dronten willen steunen, dan kan dat door
een bedrag te doneren op IBAN NL77 RABO 0119 7726 20
t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Dronten. Doneren kan
ook via onderstaande QR code.

In het vierde kwartaal van 2021 hebben we in het hospice 14 nieuwe gasten mogen verwelkomen. De vier
gastenkamers zijn gedurende deze periode in totaal
154 dagen bezet geweest.
Tijdens dit kwartaal zijn er in de thuissituatie vanwege
corona geen inzetten door onze vrijwilligers verzorgd.
Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met 96 vrijwilligers.
Om diverse redenen zijn er 4 vrijwilligers gestopt.
Na de VPTZ najaarscursus voor nieuwe vrijwilligers
zijn er 5 aspiranten gestart. Per 31 december zijn er
dus 97 vrijwilligers actief.

