
De feestdagen liggen weer achter ons. Ook Oud en Nieuw, het moment om terug 
te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar wat komen gaat. Er is 
veel om over te reflecteren. Oorlog in Europa, én het besef dat begint te dagen 
dat ook onze westerse levensstijl zijn grenzen kent. We lijken op een kantelpunt in 
de geschiedenis te zijn aangeland, de toekomst zal het leren.

Ook voor het hospice was het een enerverend jaar. Terwijl het bestuur zich aan 
het voorbereiden was op een uitbreiding van het hospice kwam plots het bericht 
dat de Protestantse Gemeente Dronten (PGD) voornemens is afstand te doen 
van Open Hof en ons daaraan verbonden hospice. In de vorige nieuwsbrief gaven 
we al aan dat het bestuur zich toen onmiddellijk op de nieuw ontstane situatie is 
gaan beraden. 

Inmiddels is dat gebeurd, samen met een aantal ondernemende Drontenaren die 
het hospice een warm hart toedragen. Het resultaat daarvan hebt u kunnen lezen 
in het interview dat Maarten Vrolijk, onze voorzitter, gegeven heeft in de Flevopost 
van 18 januari. Kort samengevat komt het erop neer dat het hospice een bod wil 
neerleggen bij de PGD om het huidige gebouw in eigendom te verwerven. Het 
plan is financieel goed onderbouwd en biedt ook ruimte voor verduurzaming, 
zodat we straks klaar zijn voor de toekomst. Bij de presentatie aan de PGD zal het 
nader worden toegelicht. Wij als bestuur hopen van harte dat hiermee de positie 
van ons hospice, letterlijk en figuurlijk in het hart van de Dronter gemeenschap, 
gewaarborgd kan blijven.

Namens het bestuur van Hospice Dronten, 
Hans Koch

Van het bestuurFacts & Figures

Vrijwilligers mochten dit jaar een kerstattentie  
ontvangen van Odd Fellows 

In het vierde kwartaal van 2022 heb-
ben we in het hospice 9 nieuwe gasten 
mogen verwelkomen. De vier gasten-
kamers zijn gedurende deze periode 
in totaal 268 dagen bezet geweest. 

Op 1 oktober zijn we gestart met 103 
vrijwilligers. Gedurende dit kwartaal  
is er weer een nieuwe groep van 7 
aspirant-vrijwilligers gestart. Er zijn 
8 vrijwilligers gestopt, dus dat brengt 
het aantal vrijwilligers per 31 decem-
ber op 102.
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In november hebben de vrijwilligers nog een thema-avond gevolgd 
die verzorgd is door een bestuurslid over euthanasie en palliatieve 
sedatie. Deze avond werd goed bezocht en daarmee verwerven de 
vrijwilligers kennis over zaken die regelmatig spelen in het hospice.

Met de kerst hebben wij een bijeenkomst gehad met onze vrijwil-
ligers in Open Hof onder het genot van een kopje koffie met een 
kerstkrans. De voorzitter heeft een toespraak gehouden met een 
terugblik over 2022. Dankzij de fantastische inzet van onze vrijwil-
ligers hebben we ook dit jaar weer goede zorg aan onze gasten 
kunnen geven.

Alle vrijwilligers mochten een presentje ontvangen met de kerst. 
Hospice Dronten heeft zijn waardering richting vrijwilligers uitge-
sproken door het geven van een VVV-bon. Daarnaast mochten ze 
van een dankbare familie, van een gast die in het hospice heeft 
verbleven, nog een kleine attentie ontvangen. 
 
Ook Odd Fellows verraste ons met een prachtige amaryllis bol als 
kerstattentie. Vanaf deze plaats willen we onze hartelijke dank hier-
voor uitspreken.

Activiteiten in en rond het hospice

Vrienden van Hospice Dronten

We hebben in het najaar weer een nieuwe groep vrijwilligers mogen opleiden. Ze hebben de VPTZ  introductiescholing gevolgd 
die gegeven is door onze trainer Eva eind oktober en begin november. In deze scholing is een cursus basiszorg opgenomen, die 
gegeven wordt door Icare, zodat onze vrijwilligers goede zorg aan het bed kunnen verlenen. Inmiddels zijn zij al werkzaam op de 
werkvloer. Wat een voorrecht dat we elke keer weer nieuwe vrijwilligers kunnen werven en opleiden.

Ton van Amerongen

De eerste weken van 2023 zijn alweer voorbij (gevlogen). De Vrienden van Hospice Dronten 
hebben in de nieuwe bestuurssamenstelling, Ton van Amerongen in plaats van Gert Hulsker, 
ook de draad weer opgepakt. We kunnen terugzien op een goed jaar 2022. De doelstelling die 
we hebben, € 30.000 ‘verzamelen’ ten behoeve van het hospice, wisten we gelukkig ook in 2022 
te realiseren. Dank aan alle sponsoren, vrijwilligers en bestuursleden! Zonder jullie hulp, goede 
ideeën en enthousiaste spontane bijdrages, had het ons vast niet gelukt. Fantastisch om te zien 
dat het bestaan van ons hospice zo wordt gedragen door en in de samenleving van Dronten.

Ook komend jaar gaan we weer ons best doen om de doelstelling te realiseren. We bestaan in 
2022 10 jaar! Dat willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een activiteiten/feest-
commissie heeft de eerste bespreking al achter de rug, plannen en ideeën genoeg! Wij als 
‘vrienden van’ hebben een handvol terugkerende activiteiten, die we ook in 2023 weer willen in-
zetten. Dat zijn o.a. de huis aan huis collecte, de appel en peren verkoop, de spinningmarathon, 
de stroopwafel verkoop op de winterfair in Biddinghuizen en de posteractie in het dorp. 
Kortom, u blijft van ons horen en zien! 

Met hartelijke groeten,
Piet Bleeker, voorzitter Vrienden van Hospice Dronten



Zinvol en betrokken

Voor Hospice Dronten spreek ik met Jan en Wim. Beide zijn met pensioen en zorgvrijwilliger binnen het hospice. Het vrijwilligers-
corps van het hospice bestaat vooral uit vrouwen. Wat bewoog deze mannen om vrijwilliger te worden in de palliatieve zorg? Hoe 
ervaren zij hun inzet, de omgang met collega’s, gasten en familie? Dit en meer komt aan de orde binnen het open gesprek dat 
beiden met mij aangingen.

Interview met Jan en Wim

“

Jan opent het gesprek: ‘Binnen de organisatie van het hos-
pice zijn de mannen wat dunner gezaaid, dat had ik niet ver-
wacht. Ik ben werkzaam geweest als kraanmachinist in de 
bouw, dat is een echte mannenwereld, dan is dit wat anders.’ 
Wim reageert direct en geeft aan dat hun aanwezigheid en 
inzet zeker gewaardeerd wordt door hun veelal vrouwelijke 
collega’s en er ook wel mannen te vinden zijn onder de gasten 
en de familie die het plezierig vinden om even met een man 
van gedachten te wisselen. ‘Gewoon even met elkaar praten 
als mannen kan soms als heel fijn worden ervaren. Verder 
zijn er eigenlijk geen verschillen in de aanpak of manier van 
omgang tussen mannen en vrouwen. Wie je bent en wat je 
doet is vooral persoonsgebonden en niet zozeer een kwestie 
van man of vrouw zijn.’ Jan vult aan: ‘door het werken in het 
hospice heb ik zelf veel waardering gekregen voor het werk 
dat vooral vrouwen doen in de palliatieve zorg. Veel mannen 
zeggen bij voorbaat dat zij denken dit werk niet aan te kunnen 
en dat is in mijn ogen misschien wat te makkelijk.’ 

Ik vraag Jan hoe hij zelf als man vrijwilliger bij het hospice is 
geworden. Jan geeft aan dat hij bij de oprichting van Hospi-
ce Dronten altijd al de gedachte had om bij zijn pensionering 
iets te gaan doen in het hospice. ‘Dat idee en dat stemmetje 
zat al jaren in me. Voorheen heb ik totaal niet met de zorg te 
maken gehad. Het leek mij fijn om iets te kunnen betekenen 
voor mensen die met het laatste stukje van hun leven bezig 
zijn, die gedachte was er, wat dit dan inhoudt daar had ik geen 
idee van.’ Jan lachend: ‘Daar ben ik inmiddels in een jaar tijd 
wel achter gekomen.’ Wim blijkt vanaf de oprichting, nu toch 
alweer bijna tien jaar geleden, actief te zijn bij het hospice. 
‘Daarvoor was ik al jaren actief in de palliatieve thuiszorg’, 
aldus Wim. Op mijn vraag hoe hij in aanraking is gekomen 
met de palliatieve thuiszorg volgt een persoonlijk relaas over 
de lievelingsoom van Wim die als weduwnaar met dementie 
terechtkwam in een verzorgingshuis en daar alleen is gestor-
ven. Wim: ‘Zij vonden hem op een gegeven moment dood in 
zijn kamertje, dat is niet de manier waarop iemand zijn leven 
moet eindigen. Ik vond het toen heel erg dat mijn oom dat 
alleen heeft moeten doen in een klein achterafkamertje. Dat 
moest anders kunnen. Destijds werkte mijn zus in een hospi-
ce en mijn interesse in de zorg voor mensen in de laatste fase 
van hun leven is toen ontstaan.’ 

Ik vraag mij af of er verschillen zijn tussen de palliatieve thuis-
zorg en het werken in een hospice. ‘In de thuiszorg is het 
uitdagend dat je van alles meemaakt en je vooral veel moet 
improviseren in allerlei situaties omdat je daar alleen bent met 
de zorgvrager. Als dat bij je past is dat helemaal geweldig. 
Het mooie van het hospice is dat je werkt met meer mensen, 
het is echt teamwerk. Het improviseren is hier natuurlijk veel 
minder nodig. Hospice Dronten is als organisatie gegroeid en 
kent regels en vaste werkwijzen. Het contact met de familie 
van de gast is thuis intensiever dan in het hospice.’ Jan aan-
vullend: Natuurlijk praat je weleens met de familieleden van de 
gast, maar er lopen hier meer mensen rond, je doet het met 
zijn allen.’ Het lijkt mij niet vanzelfsprekend om als vrijwilliger 
goed mee te kunnen draaien in het hospice, ik vraag mij hard-
op af of je vooraf de boeken ‘in moet duiken’. Jan vervolgt: 
‘Als vrijwilliger in spé krijg je eerst een goed gesprek waarin 
centraal staat wat je van dit werk verwacht en ook wat het 
hospice je te bieden heeft. Als je dan samen met het hospi-
ce besluit om werkelijk vrijwilliger te worden dan krijg je een 
goede cursus en training waar vooral gekeken wordt naar de 
praktijk van de omgang met de gast en familie, het  
samenwerken met de andere vrijwilligers en de sa-
menwerking met de verpleegkundigen van de    



zorgorganisatie die ook actief is binnen het hospice. Samen 
kijk je bijvoorbeeld naar hoe je op situaties kunt reageren. Ik 
vond dat erg leuk en leerzaam. Ook als je al vrijwilliger bent 
zijn er regelmatig mogelijkheden om op cursus te gaan en je 
kennis en kunde te toetsen of bij te spijkeren. Dit soms ook bij 
een externe opleider, het leuke daarvan is dat je dan ook men-
sen ontmoet die als vrijwilliger werken bij andere hospices, op 
die manier kun je ervaringen delen en is dat ook nog eens erg 
gezellig!’ Wim: ‘In de dagelijkse praktijk binnen het hospice is 
het vooral belangrijk dat je goed kunt luisteren naar de ander. 
Ook is het handig als je op een bepaalde manier onbevangen 
bent en vooral niet te snel oordeelt over de ander, of dit nu een 
gast of een collega is, geef elkaar de ruimte, iedereen is an-
ders! Verder is het fijn als je goed kunt omgaan met situaties 
waarin het bijvoorbeeld voor de gast of familie spannend is. 
Het is op dat moment belangrijk dat jij als vrijwilliger er dan in 
alle rust kunt zijn.’ 

Wim wil even terugkomen op de zorgprofessionals binnen 
het hospice: ‘Deze mensen hebben een betaalde job, en je 
kunt zien hoe kundig en liefdevol zij hun werk uitvoeren voor 
onze gasten, dat vind ik mooi.’ Jan enthousiast: ‘Ja, geweldig 
is dat!’ Ik concludeer dat de intrinsieke motivatie te vinden is 
bij zowel vrijwilligers als ook bij de verpleegkundigen en vindt 
dit een fijne gedachte. Het is me ook al snel duidelijk dat beide 
mannen enthousiast en betrokken zijn bij de uitvoering van 
hun taken binnen het hospice. Ik vraag hen of het in een paar 
woorden te vangen is wat nu precies het werken in het hos-
pice zo aantrekkelijk maakt? Wim: ‘Als man met pensioen wil 
ik ook zinvol bezig zijn, het hospice is voor mij dé plek om dit 
invulling te geven.’ Jan geeft aan dat hij de omgang met de 
gasten waardeert en het fijn vindt dat de gasten hem door de 
waardering van hun kant ook veel teruggeven. Dat snap ik, 
tegelijkertijd denk ik als buitenstaander dat het hospice toch 
ook alles te maken heeft met de dood en dat het levensein-
de toch niet echt vrolijk makend is. Bewust wat gechargeerd 
vraag ik de heren of het hospice toch eigenlijk niet vooral één 
groot tranendal is? Wim reageert direct: ‘Natuurlijk is het hier 
dikwijls moeilijk voor de gasten en hun familie, dan kom ik 
toch ook direct terug op het luisteren, dat is zo belangrijk, het 
lost de werkelijkheid niet op maar het lucht vaak wel op om 
even gepraat te hebben als gast of familielid. Natuurlijk heb-
ben de families vaak vooral ook veel aan elkaar, wij bieden 
hen de ruimte en de ontspanning er voor elkaar te zijn. Het 
initiatief tot een gesprek met ons komt altijd vanuit de gast of 
de familie, wij zijn er als het nodig is, in die zin is er sprake van 
een gepaste afstand. 

Terugkomend op het tranendal, dat mag je het hier zeker 
niet noemen, er wordt hier beslist ook gelachen 

door gasten, familie, verpleegkundigen en vrij-
willigers. Soms met de gast of de familie en 
zeker is er onderling tussen de collega’s ook 

de nodige humor en ontspanning aanwezig. Vergeet niet dat 
je geen vrijwilligers zou kunnen vasthouden in een omgeving 
waar alleen maar tranen zijn. Wij hebben hier ook mentorgroe-
pen en intervisiegroepen waar we kunnen praten over wat er 
gebeurt en wat je bezighoudt. Het is belangrijk om te kun-
nen spreken over je ervaringen. Jan aanvullend: ‘Sommige 
diensten zijn rustig en geven je zeker ook mogelijkheden om 
met elkaar uit te wisselen hoe je omgaat met dingen van de 
werkvloer. Ik vraag om een voorbeeld. Wim geeft aan dat er 
soms families zijn met onderlinge strubbelingen en heel soms 
wil een gast door de omstandigheden een familielid niet zien 
door het naar boven komen van oud zeer. Wim: ‘Belangrijk is 
het hierbij om de eigen rol te minimaliseren en als een situa-
tie je raakt om dit dan mentaal los te kunnen laten. Hierover 
even met elkaar praten werkt hier zeker aan mee.’ Beide he-
ren ogen vitaal en zijn toch ook wat ouder, ik vraag mij af of 
het werken in het hospice fysiek ook zwaar is? Wim: ‘Dat valt 
enorm mee, we hebben hier natuurlijk de verpleegkundigen 
en daarnaast ook de nodige hulpmiddelen als de tillift.’ Jan 
geeft aan dat collega’s elkaar ook helpen waar het kan en als 
dat nodig is. ‘Je moet het echt met elkaar doen.’ Wim: ‘We 
komen hier allemaal met dezelfde bedoeling om de gast een 
zo goed mogelijk laatste stukje van zijn of haar leven te geven, 
dat is de basis en schept de goede sfeer die nodig is om het 
werk met zijn allen goed te doen.’ 

Door dit gesprek kom ik tot de slotsom dat het hospice een 
speciale plek heeft in het hart en het hoofd van de beide man-
nen, ik uit dit ook. Jan: ‘Het hospice is misschien wel een 
unieke plek en zeker een bijzondere plek waar betrokkenheid 
richting gast en binnen het team centraal staat!’ Wim zoekt 
naar de juiste woorden: ‘Er is iets van menselijke urgentie…, 
dat is niet het juiste woord…, de zinvolle invulling van het leven 
ligt er dicht tegenaan. We voelen volgens mij alle drie wat Wim 
bedoelt. Tenslotte benoemd Wim dat je van mensen moet 
houden om plezierig in het hospice te kunnen werken. 

“
Mocht u Hospice Dronten (nogmaals) 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 door de QR-
code te scannen of door er op te 
klikken.

Doneren

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=uKX0CnTsTcawgpp_-ZDGdQ&qsl_reqcnt=1

