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Hospice Schagen
bedankt iedereen
die, in welke vorm
dan ook, heeft
bijgedragen aan
de realisatie van
dit magazine!

21 Juni 2017: het bestuur op
de dag van de schouw.

Bijna-thuis
Hospice Schagen

De nieuwbouwlocatie van Hospice
Schagen aan de Johan Vermeerstraat
is een feit. En wat zijn we trots!
Dankzij groots werk en warme steun
van veel mensen kan Hospice Schagen
de deuren openen. Jarenlang zijn we
bezig geweest om dit te realiseren.
Het idee voor een hospice in Schagen ontstond
in 2010. De twee drijvende krachten achter dit
initiatief, Simone Berkhout en Annemieke Eveleens, wilden een bijna-thuis-plek creëren met alle
aandacht voor de terminale mens.
In Schagen bestond dit nog niet. Er werd een
werkgroep opgericht met Arend Sijpestein als
voorzitter, Lied van der Lubbe en de initiatiefnemers. Intensieve jaren van besprekingen, fondsenwerving en inzamelingsacties volgden.
De PIUS-stichting stond garant voor de grondaankoop en de nieuwbouw van Hospice Schagen.
De Schager architect Maarten Overtoom maakte
een prachtig ontwerp voor het pand aan de
Johan Vermeerstraat.

Start in De Bron

Het traject van de bouw aan de Johan Vermeerstraat nam veel tijd in beslag. Tegelijkertijd
groeide de maatschappelijke behoefte aan een
voorziening voor waardig overlijden in Schagen.
Hospice Schagen en Woonzorggroep Samen
besloten de nieuwbouw niet af te wachten. De
handen werden ineen geslagen en in september
2014 trok Hospice Schagen tijdelijk in bij zorgcentrum De Bron (onderdeel van Woonzorggroep
Samen). Hospice Schagen kon van start. Bijna drie
jaar lang draaide Hospice Schagen naar tevredenheid op de tijdelijke locatie aan de Kogerlaan.

Eigen onderkomen

In juni dit jaar kon Hospice Schagen de deuren
openen van haar eigen onderkomen aan de
Johan Vermeerstraat. Een prachtig nieuw gebouw
voorzien van alle mogelijkheden om het verblijf
van gasten zo prettig mogelijk te maken. Bijna
zoals thuis. Een huis waar mensen in alle rust
en waardigheid hun laatste levensfase kunnen
afsluiten.
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Hospice Schagen
wordt omarmd
Een luisterend oor voor gasten

Om een hospice te realiseren, is veel
geld nodig. De leden van de werkgroep zijn altijd druk bezig geweest
met fondsenwerving en de zoektocht
naar donateurs. Zij werden verrast
door de warme reacties en de aangeboden steun en hulp.

Nachtelijk golftoernooi

Door de Heeren van Scaghen werd een nachttoernooi georganiseerd op de Golfbaan van
Dirkshorn. Er werd die avond gespeeld op
achttien verlichte holes. Een uniek evenement
en een primeur voor de baan in Dirkshorn. Met
deze avond realiseerden de Heeren van Scaghen
een mooie financiële bijdrage ten behoeve van
Hospice Schagen.

Op naar De Bron

Eind 2013 werd duidelijk dat de hospice in
Schagen tijdelijk in De Bron gehuisvest zou gaan
worden. Voordat de opening daadwerkelijk kon
plaatsvinden, moest er nog veel werk worden
verzet. Annemieke Eveleens en Germa Jongejan,
beiden al werkzaam in de zorg, werden in juni
2014 aangesteld als kwartiermakers. Ze hielden
zich bezig met praktische zaken, zoals het afstomen van het behang en het uitzoeken van de
gordijnen. Daarnaast deden zij de inkoop van
medische hulpmiddelen en hadden ze gesprekken
met apothekers, ziekenhuizen en huisartsen.

Training vrijwilligers

Meer dan veertig vrijwilligers werden getraind,
voordat ze bij de hospice aan de slag konden gaan.
De vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundi-

Opening van de tijdelijke hospice
in De Bron door Arend Sijpestein.
Links Lied van der Lubbe.
De hospice heeft vijf tweekamerappartementen met elk een eigen
badkamer. De kamers zijn zo
compleet mogelijk ingericht. Elke gast mag met
persoonlijke en dierbare bezittingen de kamer
verder inrichten. Zodat het bijna voelt als thuis.
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Een huiskamer van één van de vijf appartementen van Hospice Schagen in De Bron.

gen en dragen zorg voor alle andere taken rond
de gasten. Zij zijn een luisterend oor voor de gasten en hun naasten. Ze doen er alles aan om het
verblijf in deze moeilijke levensfase zo optimaal
mogelijk te laten zijn.

We maken herinneringen met
grote gouden randen

De gast centraal

De medewerkers bij de hospice zijn er voor de
gast en doen er alles aan om het verblijf zo fijn
mogelijk te maken. De vrijwilligers denken mee
en zijn creatief. Zij willen voor de gast en hun
dierbaren mooie herinneringen maken met grote
gouden randen.

Verder met de nieuwbouw

Het verplegend werk in de hospice wordt gedaan
door verpleegkundigen van Woonzorggroep Samen. Naast de huisvesting nog een mooie bundeling van krachten van De Bron en de hospice.

Op de locatie De Bron worden veel gasten en
hun familieleden naar tevredenheid begeleid en
verzorgd. “Waarom verhuizen?” werd er weleens
gevraagd. “De hospice heeft toch alles? Ik ben
tevreden.” Maar wij willen nog beter…

Op zaterdag 30 augustus 2014 werd Hospice
Schagen in De Bron officieel geopend door burgemeester Marjan van Kampen. Bestuursvoorzitter Arend Sijpestein blikte terug op de totstandkoming van de hospice. De burgemeester vertelde
blij te zijn met de nieuwe zorgvoorziening.
Vervolgens onthulde ze samen met Annemieke
Eveleens en Simone Berkhout een beeldje.
Vanaf 1 september ontving de hospice de eerste
gasten.

Er werd hard gewerkt aan de nieuwbouw aan de
Johan Vermeerstraat. De Pius-Schting uit Bergen
stond garant voor de aankoop van de grond en
de nieuwbouw van het pand. Het prachtige ontwerp aan de Johan Vermeerstraat werd gemaakt
door de Schager architect Maarten Overtoom.
De coördinatoren van de hospice droegen met
hun praktische ervaring ideeën aan voor het
nieuwe pand. Er was bijvoorbeeld de wens om
met het bed naar de gemeenschappelijke woon5

Hospice Schagen

De ‘Vrienden van Hospice Schagen’
financieren voorzieningen die het welzijn
en comfort van gasten, medewerkers
en vrijwilligers van Hospice Schagen
verhogen. Hiervoor werven en informeren
zij vrienden/donateurs. Op verschillende
manieren kunt u een ‘Vriend van’ worden;
met giften, onze ‘club van 100’, maar ook
met ludieke activiteiten.
Lees meer hierover op onze geheel
vernieuwde website.
Een grote wens is in vervulling gegaan: openslaande deuren, waardoor
de gasten met hun bed naar de tuin verplaatst kunnen worden.

kamer te kunnen. Een plek voor gezelligheid en
een kop koffie.
Daarnaast zijn er ook openslaande deuren gekomen. Dit geeft de gelegenheid om de gasten met
hun bed naar de tuin te verplaatsen.

in Schagen is met 1.100 mensen afgeladen. De
opbrengst is meer dan € 40.000,- . We mochten
ook rekenen op de medewerking van diverse
(Schagense) artiesten, waaronder Karin Bloemen
en de CB Band.

Eerste paal en benefietavond

Officiële opening nieuwbouw

Eind oktober 2016 gaat de eerste paal voor het
nieuwe pand de grond in. Voor de aankleding
van de nieuwe hospice wordt in dezelfde week
een grootse benefietavond gehouden. KDanz

En nu is het eindelijk zover. Ons eigen pand is
klaar. Het prachtige nieuwe onderkomen aan de
Johan Vermeerstraat. Een prachtige plek met alle
aandacht voor de gast, bijna zoals thuis.

VOORZITTER

Stichtingbestuur
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Arend Sijpestein
is voorzitter van
het bestuur van
Hospice Schagen.

Alle bestuursleden zijn vanaf de eerste initiatieven
betrokken bij de totstandkoming van Hospice
Schagen.
Ze houden zich o.a. bezig met de nieuwbouw,
communicatie, de donateurs en de fondsenwerving. Met de coördinatoren bespreken ze de
lopende zaken en bekijken nauwgezet en met
regelmaat wat de successen en de verbeterpunten van de hospice zijn.
De bestuursleden zetten zich pro deo en vol
energie in voor de hospice.

Een bijna-thuis-huis

Hospice Schagen is een kleinschalige instelling waar
24 uur per dag door een team van gediplomeerde
verpleegkundigen en vrijwilligers, op een persoonlijke manier, in een huiselijke omgeving zorg wordt
geboden aan gasten die weten dat zij gaan sterven.

STICHTINGSBESTUUR

Vrienden van
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1Ruud Wiedijk,
penningmeester
2 Bettina de Leeuw
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den Bouter, secretaris
3 Simone Berkhout-Edcius,
bestuurslid
4 Wouter Jaarsma, bestuurslid
5 Jos de Ruijter, bestuurslid
6 Henk Hijink, bestuurslid
7 Niels Groeneweg, bestuurslid

Menswaardig afscheid

Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige
en respectvolle omgeving afscheid te nemen van
het leven. Sterven in de thuissituatie is voor veel
mensen een wens.
In sommige gevallen is dat niet mogelijk door
gezins-en/of woonomstandigheden of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer)
kunnen bieden.

Eigen regie

De gast staat centraal met zijn of haar eigen levensloop, identiteit en levensbeschouwing. Wij hechten
er waarde aan dat de gast de regie houdt ook in de
laatste fase van het leven.
Er wordt deskundige zorg geboden in de allerlaatste
levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.

Onze vrijwilligers zijn
speciaal opgeleid om mensen
in de laatste levensfase
te ondersteunen
Het eigen sociale netwerk van de gast dient zo
veel mogelijk behouden te worden. Naasten
worden daarom zo veel mogelijk betrokken bij
het zorgproces indien gewenst. Zorg voor de
gast betekent ook zorg voor de naasten. Er is aandacht voor hun vragen en hun wensen.
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Januari 2017

November 2016
28 Oktober 2016: De eerste paal wordt geslagen.

September 2016:
Een lap kale grond.

Bouw
in beeld
De realisatie van
een ambitieus plan

Ontwerpschetsen en artistimpression van de architect.

December 2016

Het hospice gebouw
is gebaseerd op het
profiel van een
landelijke woning
Een eerste kijkje binnen.
Maart 2017

April 2017

Op deze pagina’s volgen we het bouwproces van de hospice
van kale bouwkavel tot het begin van de inrichting.
Het project is voortvarend opgepakt en verliep mooi volgens
schema. In de eerste week van juli wordt de laatste hand
gelegd aan de inrichting en op 15 juli 2017 is Hospice Schagen
klaar voor de feestelijke opening van de nieuwbouw.
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Mei 2017
Juni 2017
Germa en Annemieke pakken een
cadeau van de vrijwilligers uit.

Toen deze foto’s gemaakt
werden, moest het gebouw nog
worden ingericht en gestoffeerd.
Wie benieuwd is hoe het geworden is, is van harte welkom om
een kijkje te komen nemen op
15 en 16 juli 2017.

Aan de praktische
zaken is heel veel
aandacht besteed.

Door de bijzondere plaatsing
van de ramen en deuren
heeft de hospice
een schitterende lichtinval
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VRIJWILLIGER
Cees Reijmerink
met dochters
en schoonzoon.

Helmine Bruin:
Ik vind het fijn om onze gasten
en familie bij te staan in de meest
moeilijke fase van hun leven; door
een gesprek of door er alleen maar
te zijn. Elk halfjaar organiseren
we een herinneringsbijeenkomst
voor de nabestaanden. Met mooie
gedichten en muziek gedenken wij
onze gasten. Er is voor ieder een
brandende kaars en een roos.

Uitbehandeld, en dan?

Achtergrondfoto: Fred Singer.

‘We hadden geen idee wat een hospice was’
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Als een tweede chemokuur voor mevrouw Reijmerink-Winkel niet meer
mogelijk blijkt, zal de behandeling in
het ziekenhuis beëindigd worden. Een
vriendin maakte haar attent op de mogelijkheid van een hospice. Haar man
Cees en dochters Mirjam en Suzanne
hadden echter geen idee wat een hospice was.

uitgehaald en daar waren we erg van geschrokken. Maar dat was snel over, we werden zo warm
opgevangen, het voelde echt als een thuis. Alles
werd uitgelegd en iedereen heeft er maar één
doel, het de gast zoveel mogelijk naar de zin
maken. Zo noemen ze dat daar, niet patiënt maar
gast; mooi hè. Er zijn heel veel vrijwilligers en er
werd veel tijd aan haar besteed. Mama was zelf
ook heel blij om in de hospice te zijn.”

Mevrouw Reijmerink-Winkel (73) lag in het ziekenhuis in Alkmaar en kon niets meer zelf. Ze was
afhankelijk van sondes voor voeding en zuurstof
en een drain. Omdat ze uitbehandeld was, kwam
de hospice in Schagen in beeld.
Suzanne Reijmerink: “Een vriendin van mama
begon over een hospice. Wij wisten helemaal niet
wat het was en wat het inhield. In het ziekenhuis
kregen we toen een folder. De eerste dag vonden
we vreselijk. “

Het verblijf in de hospice doet mevrouw
Reijmerink-Winkel goed en ze knapt wat op. Haar
dochter Suzanne heeft met haar vriend Dennis
net een nieuw huis in Rotterdam wat ze graag
nog zou willen zien. In de hospice kaart men

Niet patiënt, maar gast

Mirjam Reijmerink: “We wisten niet wat we
konden verwachten en dachten ‘oh help’. De
voedingssondes waren er in het ziekenhuis

‘We konden nog echt van
elkaar genieten’
het bestaan van de Wensenambulance aan. Het
wordt geregeld dat ze naar Rotterdam gebracht
wordt om het huis van haar dochter te zien.
Suzanne Reijmerink: “Het was zo fijn dat mama
ons nieuwe huis nog gezien heeft. Het was zwaar,

maar heel erg de moeite waard.”
Mirjam Reijmerink: “Ze ging niet-lopend het ziekenhuis uit, maar ze was inmiddels zo opgeknapt
dat ze weer wat kon lopen. We zijn ook met de
rolstoel nog met haar naar buiten geweest. Omdat
de medische verzorging door de hospice wordt
gedaan, werden wij ontstresst. Daardoor hadden
we echt tijd en aandacht voor elkaar, konden we
echt bij elkaar zijn.”
Suzanne Reijmerink: “We konden nog echt van
elkaar genieten. Voor mama voelde dat ook heel
erg goed.”

Cees Reijmerink: “En de verzorging is zo goed,
die is gewoon 5 sterren. Iet kreeg elke dag een
gekookt eitje bij het ontbijt. Een keer duurde
het wel erg lang, voordat dat eitje er kwam. Wat
bleek, de eieren waren op en de vrijwilligster was
naar de winkel gefietst om eieren te kopen. Dat
gebeurt echt niet in een ziekenhuis. Wij konden
ook blijven slapen toen dat nodig was. Ik zou dat
werk zelf niet kunnen doen en neem mijn petje
ervoor af. Als je zoiets overkomt, dan kan ik het
iedereen aanraden.”

Aandacht voor de familie

Mirjam Reijmerink: “Wat ik een mooi stukje nazorg
vind, is de herdenking die eenmaal per half jaar
georganiseerd wordt. Dat wordt in het Bethelkerkje in de Landbouwstraat gedaan. Je zag toen
weer allemaal bekenden terug. Heel goed om je
ervaringen daar nog een keer opnieuw te beleven
en te kunnen delen.”
Cees Reijmerink: “Voor die herdenkingsdienst
krijg je bij wijze van uitnodiging een roos met
een kaartje eraan. Daar stond de naam van Iet op
en de tekst ‘Liefde houdt niet op waar het leven
eindigt’. Heel mooi vonden we dat allemaal.”

De goede zorgen beperken zich niet alleen tot de
gast, ook voor de familie is er alle aandacht. Zowel
tijdens als na het verblijf van een familielid in de
hospice.
Suzanne Reijmerink: “Ze zijn zo attent. Om te
kunnen wandelen met mama hebben ze extra
zuurstofflessen geregeld. Maar ook voor de familie
was er veel aandacht, ze vragen ook aan jou hoe
het met je gaat. Als je wilde praten dan kon dat.
Een vrijwilligster bood zelfs aan, om ons een handmassage te geven.”

Een roos met een kaartje eraan
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Het team van GeO Architecten. Maarten
Overtoom is de ontwerper van de hospice.

Een bijna-thuis-huis
met de nadruk op de sfeer van
het wonen in plaats van het zorgen…

De hospice heeft gestalte gekregen
als een markant gebouw op een bijzondere plek aan de Nes in Schagen.
Een ambitieus project op basis van
de liefdevolle intentie om de laatste
levensdagen te verlichten met zorg in
een zachte en natuurlijke omgeving.
De hospice is gebaseerd op een huiselijke manier
van wonen. De gasten zijn in het huis voor hun
laatste levensdagen. Het is van belang, dat deze
dagen in een warme en veilige omgeving kunnen
worden doorgebracht. Een instellingachtige sfeer
is daarom uit den boze, alhoewel voor zorgondersteuning wel specifieke voorzieningen nodig zijn.
Een uitdaging dus!
Als typerend beeld van een huiselijke woning is
door de architect aanleiding en inspiratie gevonden in het model en type van het traditionele
landhuis. De locatie van de hospice bevindt zich
tenslotte aan een oude landelijke route de Nes,
waaraan zich van oudsher landelijke woningen en
boerderijen bevinden. Het hospice gebouw is gebaseerd op het profiel van een landelijke woning,
een topgevel met lage goot en een aankapping.
14

Intimiteit op het erf

Het huis met voorerf is gericht op de Nes. Op
deze wijze ontstaat intimiteit op het erf. Een
subtiel element is de kromming van de Nes aan
de westzijde vlak voor het erf langs. De openheid
van het struweel en bomen langs de Nes geeft
een fraai beeld vanaf het Nespad op de markante
wit gestucte entreegevel aan de westzijde. ‘Het
gebouw is eenvoudig en doelmatig gehouden.
De appartementen bevinden zich voornamelijk
aan de noordzijde en zijn daardoor afgewend van
de woonomgeving en de directe instraling van
de zon.
De gezamenlijke woonruimte bevindt zich aan de
zuidzijde en is daardoor gericht op het woongebied en de zon, zodat de gasten de keuze hebben
hiervan te willen genieten of niet.’
De gevels van de hospice zijn uitgevoerd met een
traditionele houten gevelbeschieting. Hiermee
wordt de sfeer en het beeld van vergankelijkheid
weergegeven. De wit gestucte topgevel aan de
westzijde reflecteert het (zon)licht op het erf aan
de westzijde, waarmee een lichte en open sfeer
wordt bereikt. Door het contrast met de donkere

houten gevelbeschieting en het witte stucwerk is
een frisse entreegevel gerealiseerd, waarmee de
beladen sfeer van de laatste levensdagen wordt
verlicht door de zonnige sfeer van het voorerf. Het
gebruik van de houten delen refereert ook aan de
traditionele gevels van de agrarische bebouwing
langs deze historisch landelijke route.

Nog meer allure

Ook het erf refereert met de halfverharding van
klassiek grind aan het landelijk erf. De bomen en
opstallen op het voorerf hebben daardoor meer
een verbinding met de bomenrijke omgeving van
de Nes in plaats van met de Johan Vermeerstraat.
Het voorerf biedt ruimte voor 2-3 kastanjebomen,
die op een termijn van ongeveer 25 jaar zullen
bijdragen aan nog meer allure van deze setting
door hun fraaie monumentale bladerkronen.
Het interieur is gebaseerd op de toepassing van
natuurlijke materialen, waarmee een warme en
vitale sfeer is gecreëerd. De natuurlijke materialen
bieden niet alleen qua beeld een warme sfeer,
maar geven het gebouw ook in tactiele zin een
zachte en eerlijke kwaliteit. Fijn bezaagde houten

‘Een zonnig gebouw als
woonomgeving bij het
afscheid van het leven.’
delen als lambriseringen, toepassing van sisal projecttapijten, de houten trappen en galerijen en
ruimschoots toetreding van daglicht met helder
en fris kleurgebruik, dragen bij aan de ervaring
van de beoogde vitale huiselijke omgeving zonder instellingsfeer.
Een zonnig gebouw als woonomgeving bij het
afscheid van het leven.

Opdrachtgever:
Architect:

Stichting PIUS
GeO architecten
Maarten Overtoom
Ontwerp:
2012-2016
Bruto vloeroppervlak: 690 m² bvo
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Overleg met de huisartsen.

Mevrouw Van der Voort-Buren wordt verzorgd door verpleegkundige Evelien Plak.

Aan het werk!

De professionals
In de hospice zijn veel mensen actief
om alles vlot, zakelijk en met de nodige warmte en kwaliteit van leven te
laten verlopen. Naast de vele vrijwilligers zijn er uiteraard ook professionals aan het werk. Interessant is
te zien wat hun rol is in het reilen en
zeilen van de hospice.
We belichten dit door enkele personen over hun
vak en hun rol in ‘onze hospice’ aan het woord te
laten. Neem Hans Boot bijvoorbeeld. In het dagelijks leven is hij huisarts in Schagen, maar hij is ook
nadrukkelijk betrokken bij de hospice.

Werken in de hospice

Volgens Hans zijn het vooral de vrijwilligers waarop
een hospice draait. Dat is in Schagen uiteraard
niet anders. Al bij de start van de hospice in De
Bron in 2014 was duidelijk dat aan een inbreng
16

van huisartsen niet te ontkomen viel. Het bestuur,
waarin onder andere dokter de Ruijter en de heer
Sijpestein zitting hebben, benaderde de huisartsen in Schagen voor het werken in de hospice.
“Uiteraard waren alle huisartsen voor een realisatie
van een hospice in Schagen. Je kunt mensen een
mooi en waardig afscheid van het leven geven.
De mooiste plek is thuis of bij familie, maar als dat
om welke reden danook niet gaat, is de hospice
een warme liefdevolle plek om te overlijden.”
“De huisartsen komen sowieso in aanraking
met een hospice als hun patiënt daarin wordt
opgenomen. Huisartsen blijven namelijk altijd
hun eigen patiënten verzorgen, maar je kunt je
voorstellen dat als een patiënt van jou in Maastricht in een hospice komt te liggen, je de zorg
overdraagt aan een huisarts, die daar in de buurt
zijn praktijk voert. Dit lijkt natuurlijk vergezocht,
maar als bijvoorbeeld je kinderen daar wonen, is

het praktisch daar in de buurt een plaats in een
hospice te betrekken. In Schagen zijn we met een
groep van zeven huisartsen actief in de hospice.
Dokter Meijer neemt het rooster voor zijn rekening. Bij toerbeurt nemen we naast eventueel een
eigen patiënt een patiënt van buitenaf voor onze
rekening.”

Criterium voor toetreding

“Het begeleiden van stervenden is een mooie
en intensieve klus en bijzonder om te kunnen/
mogen doen. Gemiddeld sterven er in een dokterspraktijk 20 patiënten per jaar. Meestal gebeurt
dat thuis of in het ziekenhuis en zelden in de
hospice. Bijna iedereen overlijdt binnen de termijn van drie maanden, als iemand langer leeft,
blijft deze gewoon in de hospice. De één haalt
dat niet, de ander overschrijdt dat. Het is dus vaak
kort en intensief. Direct na de aanmelding ga
je naar de patiënt toe. Vaak betrek je de familie
direct bij het proces. Een goede afstemming is
belangrijk. Het is natuurlijk een misvatting dat
het alleen maar ouderen zijn die voor een levenseinde in een hospice kiezen. Legio jongeren

‘Het is een intensieve klus,
maar vaak heel bijzonder
om te doen.’
verkeren in een situatie dat ze geen kant op kunnen en niemand hebben die voor ze kan zorgen.
Meestal zijn de mensen al een aardig tijdje ziek. Ik
probeer altijd een indruk te krijgen van de patiënt
en zijn omgeving. Het zijn namelijk niet altijd alleenstaanden.
Het is wel bijzonder dat de mensen door de
intensieve begeleiding in de hospice vaak rustiger
worden. Het biedt kennelijk een omgeving die
dat afdwingt. Een verpleeghuis is toch anders. Dat
is meer gericht op de verpleegkant. In een hospice komen ook alle andere aspecten, die belangrijk
zijn in een laatste levensfase aan bod. Zo kan er
een beroep gedaan worden op geestelijke begeleiding. Ook kan vaak een laatste wens worden
ingewilligd. Dat zijn toch mooie aanvullingen. Zelf
kijk ik vaak met voldoening terug op een waardig
afscheid in een liefdevolle omgeving.”
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Afstemming

Dat alles zo lekker loopt, komt natuurlijk mede
door de afstemming tussen de coördinatoren,
vrijwilligers en verpleegkundigen. Het team verpleegkundigen is naast de huisartsen de tweede
groep die de medische kant van de begeleiding
voor haar rekening neemt. Rosa Smit is er zo
eentje. Ze is begonnen als vrijwilliger en kreeg in
juni 2016 de kans om als verpleegkundige aan het
werk te gaan. “De samenwerking voelde dusdanig
goed dat de overgang als vanzelfsprekend is verlopen.” De verpleegkundige zorg wordt geleverd
door Woonzorggroep Samen. “Elke gast vraagt iets
anders, geen dag is hetzelfde is. Een goede overdracht en afstemming is dus keer op keer belangrijk. Het is daarom mooi dat we over vrijwilligers
beschikken die goed onderlegd zijn. Cursussen en
de nodige levenservaring zorgen daarvoor.”

VRIJWILLIGER

De ervaring leert dat rust in combinatie met warmte, oprechte aandacht, permanente aanwezigheid
en privacy een mix is die een hospice maken tot
wat het is. Huiselijkheid en een gezonde portie
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Trudy Kooijman:
Je wordt niet zomaar
vrijwilliger in een hospice.
Ik kwam er mee in aanraking door een
vriendin die in de hospice in Hoorn
werkte. Dat sprak mij erg aan.
Jaren later en gelouterd door het leven,
voelde ik mij sterk genoeg om me aan
te melden voor een kennismaking.
Het aanwezig zijn in de hospice voelt
bijzonder. Mijn passie voor koken en
lekkere hapjes maken voor de mensen
kan ik hier volledig uiten.
Als je hier de drempel overstapt,
vergeet je de buitenwereld en kan je er
zijn voor de mensen.

Rosa Smit verdeelt de medicijnen.

humor maken het geheel compleet. “Het zijn
krachten, die de sfeer in de hospice voor een belangrijk deel bepalen,” aldus Rosa Smit. Daarnaast
is afstemming met de huisartsen essentieel. “We
voelen ons in avond-, nacht- en weekenduren gesteund door Huisartsenpost Schagen. De gasten
kunnen hun ervaring uit eerste hand delen met
de huisarts tijdens de regelmatige visites. In overleg sluit familie aan en/of is de verpleegkundige
aanwezig bij de gesprekken.”

Gesprekken

Uitgangspunt van de zorg is het de gast zo comfortabel mogelijk te maken. Dit kan ondersteund
worden met medicatie en waar nodig verpleegkundige handelingen. Voor de lichamelijke verzorging staan hulpmiddelen tot onze beschikking
en kan de vrijwilliger een helpende hand bieden.
Ze voelen vaak haarfijn aan welke wensen er nog
meer leven bij de gasten. Een belangrijk deel is
ook het voeren van gesprekken. Hierbij kunnen
we ook terugvallen op een vrijwilliger die als
geestelijk verzorger elke woensdag aanwezig is.
Voor de gasten, maar zo nodig ook voor onszelf.”
De hospice is voor Rosa een unieke plaats door
alles wat ze hier ziet, ervaart, aanvaardt, beleeft en
opdoet. Dat neemt ze in ieder geval mee naar de
nieuwe locatie van de hospice.

VRIJWILLIGER

Claudia Bes is transferverpleegkundige en
werkt in een team van 15 personen, vanuit
2 locaties: Alkmaar en
Den Helder. Momenteel
is zij coördinator van
de transferverpleegkundige voor NoordWest Ziekenhuisgroep
Alkmaar – Den Helder.

Tineke Sohier-Pool:
Werken in onze
hospice is geweldig!
Beschikbaar zijn voor mensen in
de laatste levensfase past mij als
een warme jas. Het geven van zorg,
aandacht en het luisteren naar de
levensverhalen ervaar ik als zeer
waardevol. Vanaf de start ben ik
werkzaam in de hospice. Naast de
taken van vrijwilliger, begeleid
ik als buddy nieuwe vrijwilligers
en neem deel aan de werkgroep
scholing.

Transferverpleegkundige

Een heel andere tak van (verpleeg)sport beoefent
Claudia Bes. Als transferverpleegkundige houdt ze
zich bezig met nazorg na een vervolgzetting. Dat
is eigenlijk niets anders dan verplaatsing van een
patiënt naar huis, verpleeginstelling, ver ziekenhuis
of bijvoorbeeld een hospice. De nazorg wordt
bepaald door wat haalbaar is. Het is gebonden aan
wet- en regelgeving en wordt daarop getoetst.
Een levenverwachting spreekt men niet uit. Een
arts en de familie doen het verzoek. De transfer is
altijd vanuit het ziekenhuis. Naar een hospice kan,
maar dan moet de levensverwachting minder dan
drie maanden zijn en er moet altijd een palliatieve
terminaalverklaring zijn.
Je moet je voorstellen dat er contact is met de familie om te bespreken naar welk huis van terminale
zorg de patiënt moet worden vervoerd. Als het
een hospice betreft, dan kijk je altijd eerst naar de
directe omgeving.
Hospice Schagen is aantrekkelijk. Het is kleinschalig en dat heeft zo zijn voordelen. Zo is het
bijvoorbeeld toegestaan in speciale gevallen jouw
huisdier mee te nemen. Het is namelijk voor veel
mensen bijna een partner. De kleinschaligheid
heeft nog meer voordelen. Je hebt vaker dezelfde
personen bij je bed, dus hoef je minder uit te
leggen. In Schagen respecteert men ook euthanasiewensen. Hospice Schagen is daarin één van de
weinigen. Deze hospice biedt zich ook aan als eer-

ste opvang als er elders geen plaats is. Als er dan
alsnog plaats vrijkomt in de gewenste hospice,
dan gaat de gast daar heen.
De ervaring van Claudia Bes is dat begeleiding
van mensen in de laatste fase heel intensief is,
maar ook heel mooi.

Alles moet soepel verlopen

De dagelijkse gang van zaken in de hospice is
in handen van de coördinatoren Annemieke
Eveleens en Germa Jongejan. Zij zorgen dat alles
in goede banen wordt geleid. Zelf zijn zij 24/7 bereikbaar. Beiden werken ze 32 uur per week voor
Hospice Schagen. Op woensdag zijn zij beide
aanwezig. “Dat maakt de overdracht gemakkelijk.
Vergeet niet dat alles soepel moet verlopen. We
beschikken in de hospice over vijf bedden en er
zijn 50 tot 60 vrijwilligers actief. Dat vereist wel de
nodige sturing.”
“We zijn gestart in De Bron in 2014. Het was een
vliegende start. Vanaf dag 1 hadden we drie
opnamen. De Bron was voor ons een geweldige
proeftuin. We konden goed ervaren waar knelpunten lagen. Verder keken we bij andere hospices hoe zij zaken aanpakten. We konden op deze
manier mooi inventariseren wat anders of beter
zou moeten. Naar aanleiding van onze ervaringen
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De coördinatoren: Germa Jongejan
en Annemieke Eveleens.

Niko en Iris Lieshout:
Samen werken in de hospice is
fijn! Het is geweldig om onze
pensioenleeftijd te besteden in
nuttig te zijn voor de medemens.
Zo staan we nog altijd midden in
de samenleving!
Het doet er werkelijk toe dat je
voor gasten en familie zoveel
kan betekenen in de laatste
zorgperiode. Van een kopje koffie
tot een serieus gesprek. Niko zit
bijvoorbeeld met een gast voetbal
te kijken en Iris geeft gasten soms
een handmassage.
De Wensenambulance in actie.

Goede afstemming

“Bij de opzet van Hospice Schagen hanteren we
altijd het uitgangspunt dat de gast centraal staat.
We krijgen veel aanmeldingen van gasten via
ziekenhuizen en huisartsen.
Mochten er teveel gasten zich aanbieden, dan
helpen wij bij het onderbrengen in andere, omliggende hospices. Het gebeurt ook wel eens dat
vrijwilligers van onze hospice mantelzorgers in
thuissituaties ondersteunen. Puur om die ook wat
ruimte te geven. Uiteraard moet er wel voldaan
worden aan bepaalde criteria. Natuurlijk is goede
afstemming met de huisartsen aan de orde.”
De hospice komt in beeld in de laatste fase. Een
terminaalverklaring van circa 3 maanden ligt aan
de opname ten grondslag. Het is in deze fase nog
best moeilijk. Vaak knappen mensen in de beginfase van de opname nogal op. Dan heb je toch
het gevoel dat ze er nog niet aan toe zijn. Het is
dan prettig dat je wat ervaring in huis hebt. We
werken met een vast team van verpleegkundigen.
Het gaat om 24 uurs verpleging. Een team bestaat
altijd uit een verpleegkundige met twee vrijwil20

ligers. De verpleegkundige werkt in blokken van 8
uur, de vrijwilligers in blokken van 4 uur.
De verpleegkundigen in de hospice zijn gedetacheerd vanuit Woonzorggroep Samen, waarbij zij
ook in dienst zijn.

Wensvervulling

Vanuit Hospice Schagen doet men ook aan
wensvervulling. Hiervoor doet Hospice Schagen
een beroep op de Wensenambulance Amsterdam
e.o. De inwilliging van een laatste wens is niet
altijd onbereikbaar of iets groots. “Soms is het
iets simpels als nog een haring eten in de stad
of koffiedrinken op het favoriete terras, nog één
keer eten met het eigen gezin, het huis van de
kinderen bekijken, de bruiloft van jouw zoon of
dochter meemaken of een dagje naar het strand.
De Wensenambulance maakt het mogelijk. De
aanvraag wordt altijd gedaan door de hospice. Wij
stellen dan het team samen om de wens mogelijk
te maken,” vertelt een medewerker van Wensenambulance Amsterdam e.o.
“Dit werk is niet mogelijk zonder de inzet van

veel vrijwilligers. Het zijn er een slordige 250,
die eigenlijk allemaal professionele (ambulance)
hulpverleners zijn. Dat is nodig, want het gaat natuurlijk wel om ernstig zieke mensen. Samen met
de professionele hulpverleners kan het vervoer en
de medische begeleiding gegarandeerd worden.
De Wensenambulance is er voor Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland.
“Het is het mooiste werk dat je kan doen”, zegt een
medewerker van de Wensenambulance. “Zwaar
zieke mensen nog even de dag van hun leven
bezorgen. Het werk doen we onbezoldigd. Zo’n
80 procent van mijn vrije tijd gaat er inzitten, maar
ik heb het er voor over, net als heel veel van mijn
collega’s. Een team bestaat altijd uit drie personen,
inclusief de chauffeur. Ik doe dit naast mijn gewone werk.
De meest bijzondere wens was toch wel de
begeleiding van een man naar zijn zoon. Hij wilde
er naartoe, want de jongen ging euthanasie
plegen. Wij werden gevraagd erbij aanwezig te
zijn. Je komt op deze manier wel heel dicht bij de
mensen.”

‘Het gaat natuurlijk wel om
ernstig zieke mensen.’

VRIJWILLIGER

hebben we een wensenlijstje bij de architect van
de nieuwbouw neergelegd. Hij moest wel wat
aanpassingen doen om het allemaal te realiseren.”

Ria de Bruin:
Vanaf dag 1 ben ik
werkzaam als vrijwilliger.
Wat is het toch mooi om onze
gasten in hun laatste levensfase
te verzorgen en de aandacht te
geven die zij wensen. Ook de familieleden vinden bij ons een warm
hart en een luisterend oor. Een
geweldig team van verpleegkundigen en vrijwilligers maken dit werk
mogelijk. Een uitbreiding van mijn
werk als waarnemend coördinator
voegt hier ook nog iets aan toe.
Het is fijn met een enthousiaste
werkgroep een bijdrage te leveren
aan onze nieuwe accommodatie. Ik
zou zeggen: kom erbij!
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Ter nagedachtenis worden
kaarsjes gebrand.

Ellen Termeer:
Enthousiast vrijwilliger vanaf de start
van Hospice Schagen. Ze vindt het fijn om
met alle collega’s een warme, ‘bijna-thuis’
sfeer voor onze gasten te creëren. Ze geeft
graag tijd en oprechte aandacht bij het
laatste deel van iemands leven en voelt zich
daardoor verrijkt als mens. Ellen is ook actief
als waarnemer voor de coördinatoren, ondersteunt hen op administratief gebied en
met telefonische bereikbaarheidsdiensten.

Een sfeervolle inrichting.

Als een warme deken

‘Zelf alles doen was erg belangrijk voor haar’

Achtergrondfoto: Fred Singer.

Mevrouw Berbée woonde tot haar
95e jaar op zichzelf. Ze was ook zeer
gesteld op haar zefstandigheid. Hulp
vragen vond ze moeilijk en ze ging
het liefst rustig haar eigen gang. Toen
thuisblijven niet meer ging was de
vraag, wat nu?
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De vier dochters van mevrouw Berbée bevonden
zich in een lastig parket. Hun moeder van 95 was
niet meer in staat zelfstandig thuis te blijven, maar
teveel mensen over de vloer om haar te helpen
stelde ze niet op prijs. Haar privacy vond ze erg
belangrijk.
Een dochter woonde ver weg en andere dochters
hadden werk en oppaskleinkinderen. De huisarts
stelde voor om eens te informeren naar de hospice in Schagen. Toen ging het heel snel.

Ruim en netjes

Henny van Haaster-Berbée: “Op een vrijdag bleek
dat moeder niet meer alleen thuis kon blijven. Op

advies van de huisarts belde ik met de hospice in
Schagen en kwam Germa Jongejan bij moeder
langs. Alle zussen waren er ook. Ik ben met een
zus bij de hospice gaan kijken en we waren
overweldigd. Wat een prettige sfeer en een mooie
ruimte. Moeder zou een eigen slaapkamer met
privé woonkamer krijgen en alles was zo ruim en
netjes. Het voelde meteen goed. Mijn moeder
vond gelukkig ook dat thuisblijven niet meer
kon en stemde toe. Er was een kamer vrij en op
zondag ging ze er al heen.”

Een hele stap

De overgang van zelfstandig thuis wonen naar
de hospice ging heel snel. Voor mevrouw Berbée
was het een hele stap, maar ze heeft het als een
warme deken ervaren.
Henny van Haaster-Berbée: “Ik wist weinig van
een hospice af en dacht altijd, wie doet dat nou,
je brengt je moeder toch niet weg, die laat je toch
thuis sterven? Maar daar ben ik snel op terug gekomen. Alles wat moeder nodig had, werd aange-

reikt, de vrijwilligers waren zo attent, zo lief en vol
aandacht. Moeder knapte in de eerste week zelfs
op van de goede verzorging en alle aandacht.
Er waren wat eigen spulletjes neergezet, foto’s van
pap en haar en tekeningen van de kleinkinderen,
de ruimte was echt eigen. Ze voelde zich er helemaal thuis en kon zich overgeven aan de goede
zorgen.

Hemel op aarde

Na een vijftal weken in de hospice waren de
krachten van mevrouw Berbée dusdanig afgenomen, dat het moment van afscheid nemen was
gekomen.
Henny van Haaster-Berbée: “Vooral de laatste
week hebben we heel intens met elkaar beleefd.
In de hospice waren ze ons enorm tot steun. Voor
mijn zwager uit Groningen werd een bed in de
huiskamer gezet, koffie en thee met wat lekkers of
soep werd doorlopend aangeboden. Als je wilde,
kon je met het warme eten mee-eten tegen een
kleine vergoeding.

‘Ze voelde zich er helemaal
thuis en kon zich overgeven
aan de goede zorgen.’
Echt, je kunt niet beter terecht komen in zo’n laatste fase, we hebben het allemaal ervaren als een
stukje hemel op aarde. Er wordt je zoveel zorg uit
handen genomen dat je echt de tijd voor elkaar
hebt, dat was heel fijn. Toen moeder eenmaal
overleden was, kon ze op haar eigen bed in de
hospice opgebaard worden. Het moment van afscheid nemen daar zullen we nooit vergeten. Alle
vrijwilligers stonden klaar toen de kist eruit gedragen werd. Er werd een gedicht voorgedragen
ter afscheid en iedereen liep mee tot de auto. Zo
warm en respectvol. Het heeft ons als familie heel
veel steun gegeven te weten dat je moeder zo
als mens behandeld wordt op het eind van haar
leven. Dat was voor ons van onschatbare waarde. “
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Februari 2017:
De vlag in top!

Jarka Geldermans,
uitvoerder bij
De Geus Bouw:
‘Het mooie aan mijn werk is dat overal
tastbare herinneringen staan’
Juni 2017: De klus is buiten en binnen bijna geklaard.

In januari 2017 begon het gebouw al aardig vorm te krijgen.

Afspraak is afspraak
en de uitvoerder is de ‘baas’
Jarka Geldermans werkt al 15 jaar bij
De Geus Bouw. Als uitvoerder is hij
verantwoordelijk voor de bouw van de
nieuwe locatie van Hospice Schagen.
Aanvankelijk leek een loopbaan in de elektrotechniek voor de hand te liggen, gezien zijn opleiding.
Na zijn examen heeft hij van alles en nog wat gedaan, maar op zijn 27e begon het te kriebelen. Zijn
keus werd de bouw, met name het timmerwerk
trok hem erg aan.
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Een uiterst dappere keuze om dan nog een opleiding te gaan volgen, want intussen had hij een
partner en kind. Gezien zijn leeftijd paste Jarka
niet in het systeem. Voor hem werd een speciaal
traject opgezet: eerst een jaar opleiding, daarna
twee dagen naar school en drie dagen fulltime
werken. Geen geringe opgave. Maar met de hulp
van ouders is het gelukt.
Na deze opleiding ging hij aan de slag bij De Geus
Bouw in de timmeropleiding en vervolgens is hij
doorgegroeid naar uitvoerder.

De planning is essentieel

Jarka is vrij vroeg betrokken in het bouwtraject
van Hospice Schagen. Het is heel veel werk om
van het ontwerp van de architect alles op papier
te krijgen. Hij let met name op zaken die niet
te realiseren lijken: Hoe is de aanpak? Wat is de
inhoud? Wat is het oppervlak? De planning is
essentieel.

‘Werken in de bouw is een van
de mooiste beroepen’
Jarka: “Je komt altijd bijzondere zaken tegen.
Bij het bouwen moest extra aandacht worden
besteed aan de kapconstructie en de trap. Maar
overal is wel een oplossing voor te vinden”.

Betrokkenheid

Desgevraagd geeft Jarka aan dat hij alleen
positieve ervaringen kan melden. Met name de
betrokkenheid van de gebruiker heeft hij als zeer
plezierig ervaren.
Hij heeft heerlijk gewerkt aan een prachtig
gebouw. Er was voldoende tijd om op een verantwoorde wijze te werken.
Zijn grondhouding is dat hij te gast is en dat hij
zich ook zo gedraagt, daarbij rekening houdend
met de omgeving. Wel geldt voor hem: ‘afspraak is
afspraak’. En de uitvoerder is de ‘baas’.
Hij concludeert dat na de natte eerste periode het
heel goed weer is geweest.
Hij besluit het gesprek met: ”werken in de bouw is
een van de mooiste beroepen”.
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Bijzonder burgerinitiatief
De benefietavond in KDanz.

Een aanwinst in de regio

Wethouder Beemsterboer verkoopt het
eerste kaartje voor de benefieavond.

Jelle Beemsterboer
is wethouder van de gemeente Schagen
en onder andere verantwoordelijk voor
bouwzaken: ‘Ik ben er trots op dat deze
prachtige voorziening in Schagen is gekomen, ik vond dit zo’n mooi initiatief
dat ik ook als vrijwilliger heb kunnen
bijdragen. Bij het benefietconcert
mocht ik achter de bar bij KDanz
drankjes verkopen voor de hospice.

BURGEMEESTER

SCHAGEN
Marjan
van Kampen:
De hospice heeft
een regionale functie als ‘bijna
thuis-huis’ voor zieke mensen in
hun laatste levensfase. Hier kun
je rustig, goed verzorgd en in
persoonlijke sfeer afscheid nemen
van je dierbaren.
Het is zó goed dat de hospice er is.
Een groot compliment voor
jullie allemaal, want dankzij de
inzet van vrijwilligers, waar echt
een beroep op gedaan kan worden,
is de hospice nu al onmisbaar.

Er is lange tijd door veel mensen
gewerkt aan de realisatie van de
hospice in Schagen. Heel veel mensen
hebben zich ingezet om het voor
mensen in de laatste periode van hun
leven mogelijk te maken dat er goede
zorg is, in een liefdevolle omgeving.
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Dat toont maar weer eens de kracht aan van de
inwoners en ondernemers in Schagen. Dat toont
aan hoeveel gemeenschapszin er is en hoeveel
mensen voor elkaar over hebben.
Ik heb de naam van Hospice Schagen de laatste
jaren veel horen vallen. De Schager politiek heeft
in 2011 via een motie vastgelegd dat er aan de Johan Vermeerstraat 1 ruimte zou moeten worden
gemaakt voor een zorginstelling. In de visie van
de gemeente Schagen zat toen al dat er een concentratie van zorgfuncties in de stad aanwezig is
die een regionaal bereik heeft. De gemeenteraad
wilde inzetten op versterking van die zorgfuncties. Dat is gelukt op deze plek. Toen bleek dat een
aantal enthousiastelingen met Hospice Schagen
aan de slag zouden gaan is dat meteen goed
ontvangen in de politiek, de hospice was dan ook

vaak een onderwerp van gesprek. Als er even iets
niet goed liep, was er vaak een raadslid (meestal
Co Wiskerke) die mij daar snel op wist te wijzen.
Gelukkig was dat dan vaak snel opgelost, waar-

‘Het is mooi om te zien
hoeveel goeds er in de
gemeenschap loskomt’
door het plan gewoon door kon. Vorig jaar werd
op 28 oktober de eerste paal voor het prachtige
nieuwe pand geslagen door collega wethouder
Ben Blonk en Mary van Gent, wethouder van Hollands Kroon. Daarmee ging het project dan echt
van start en dat de bouw voortvarend is gegaan,
blijkt wel uit de opening nu.

Een aanwinst

Het prachtige nieuwe gebouw aan de Johan
Vermeerstraat 1 in Schagen is nu dan ook echt in
gebruik. Een aanwinst voor de regio en vooral ook
een prachtige voorziening voor mensen die dat
aan het eind van hun leven goed kunnen gebruiken. Ik wil de vele, vele mensen die zich voor Hospice Schagen hebben ingespannen de afgelopen
jaren van harte feliciteren met hun succes!

HOLLANDS KROON

BURGEMEESTER

Trots op de hospice

Ik heb ontzettend veel respect en waardering
voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet om
Hospice Schagen te realiseren en die zich straks
zullen inzetten om de hospice een geweldig thuis
te maken voor de gasten. Wat een bijzonder burgerinitiatief is het om zo’n prachtige voorziening
in Schagen te realiseren. Daar mogen zij allemaal
terecht heel trots op zijn. Dat was natuurlijk ook
niet mogelijk zonder al de sponsorbijdragen die
er zijn gedaan. Van een actie van de gemeenteraadsleden, die een persoonlijke bijdrage deden,
tot het fantastische benefietconcert in KDanz en
van ondernemers tot private giften. Het is mooi
om te zien hoeveel goeds er in de gemeenschap
loskomt als je anderen kunt helpen met het realiseren van een hospice.

Jaap Nawijn:
De komst van Hospice Schagen is
goed voor de hele regio. Op deze
manier kunnen ook ongeneeslijk
zieke mensen uit Hollands Kroon
terecht in een warme en gastvrije
omgeving, om zo hun laatste
levensfase door te brengen. Mijn
complimenten aan alle vrijwilligers
en sponsoren die de
komst van de hospice
mogelijk hebben
gemaakt.
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Over Hospice Schagen...
Wist u dat...

Wij sinds 1 september 2014
in Zorgcentrum De Bron
zijn gehuisvest.
Wij daar als hele goede buren
hebben mogen wonen.
Hospice Schagen jaarlijks, naast financiering vanuit de Zorgverzekeringswet
en Wet maatschappelijke ondersteuning, nog €50.000,- nodig heeft om de
begroting rond te krijgen.

Wij uitgaan van het leven en het
daarom, hoe raar dat ook mag klinken,
vaak heel gezellig bij ons is.
D
 agelijks minstens 8 liter koffie gezet wordt.
● Iedere dag verse soep voor onze gasten en
eventuele familie gemaakt wordt en er dagelijks door onze vrijwilligers wordt gekookt.
● De toetjes van Trudy favoriet zijn!
●

Wij al veel bijzondere wensen hebben
mogen verzorgen, zoals een kinderfeestje
in de hospice voor een kindje, waarvan een
van de ouders bij ons als gast verbleef.

Er al eens 3 katten, 2x een
hond en een kanarie bij
ons hebben gelogeerd.

We daar naast de vergaderingen, alle gesprekken
hebben gevoerd met de
aangemelde vrijwilligers;
dat waren er toen ruim 80.
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● 8 gasten bij ons verbleven
● 152 dagen ● 2736 zorguren

In 2015

● 54 gasten bij ons verbleven
● 1251 dagen ● 22518 zorguren

In 2016

● 55 gasten bij ons verbleven
● 1273 dagen ● 22914 zorguren

In 2017

● 35 gasten bij ons verbleven
● 455 dagen ● 8190 zorguren

Wij daarom heel blij en dankbaar zijn
met alle acties, giften en donaties die
de hospice jaarlijks mag ontvangen.

De gemeente Schagen ons
de leeskamer als vergaderplek ter beschikking stelde.

In 2014

!

We tenminste
18 mogelijke
gebouwen
hebben bekeken
om de hospice
te beginnen.

Wij 2 maal per jaar een herinneringsbijeenkomst houden. Tijdens deze
bijeenkomsten gedenken wij de
gasten die bij ons zijn overleden.

Alle

vrijwilligers ons
heel trots en blij
maken, net als het
verpleegkundig
team van Woonzorggroep Samen.

●D
 e gemiddelde verblijfsduur

Familieleden regelmatig
een nachtje bij
hun dierbaren slapen.

De gesprekken over
de hospice in april/mei
2010 zijn begonnen,
we op 21 april 2011
de Stichting Hospice
Schagen en omstreken
hebben opgericht en
dat we de naam eind
2016 hebben gewijzigd
in Hospice Schagen.

Niko en Leen lang
onze enige vrijwillige
mannen waren en zij
inmiddels aangevuld
zijn met Willem en
Hein-Jan.
Wij altijd nieuwe (mannelijke) vrijwilligers
kunnen gebruiken!

van een gast 17 dagen is
Er soms nog gasten reservetijd
krijgen en zij naar een andere
plek worden verhuisd of zelfs nog
voor langere tijd naar huis gaan!

We drie architecten hebben
uitgenodigd om een
ontwerp te maken.
De gasten uitkijken naar de
handmassage van Iris.

Wij al voor het tweede jaar
een leerling mogen opleiden.
●W
 ij onze gast(en) op 18 juli mogen

verwelkomen.

●W
 ij vanaf eind juni een spiksplin-

ternieuwe website hebben!

●E
 en kijkje nemen zeker de moeite

Op woensdag 26 juli

een informatieavond op de nieuwe
locatie van Hospice Schagen
wordt gehouden om geïnteresseerde toekomstige vrijwilligers te
enthousiasmeren.

waard zal zijn.

We ons maar op één plek
graag wilden vestigen;
namelijk aan de
Johan Vermeerstraat 1

Hospice Schagen
Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
T 0224 274000

www.hospiceschagen.nl
e-mail info@hospiceschagen.nl
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Sponsors
Hospice Schagen

Sinds

1946

Heerhugowaard
072 - 576 07 30
www.pietbruijn.nl
warm watertoestellen - warmtepompen - centrale verwarming
airconditioning - zonne-energie - ventilatie - sanitair

"

Een nieuw
'bijna thuis'
huis

Woonzorggroep Samen is úw partner
bij het ouder worden. In een
vertrouwde omgeving kunnen u en uw
naasten zich voorbereiden op het
naderende afscheid. Wij staan klaar
om u in deze moeilijke periode te
ondersteunen en de zorg te bieden die
hierbij komt kijken.
www.woonzorggroepsamen.nl
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Veel succes op de nieuwe locatie!!
Woonzorggroep Samen werkt nauw samen met Hospice Schagen. Ook wij zijn
daarom trots op de nieuwe locatie van het Hospice. Wij willen
jullie veel succes wensen op de nieuwe locatie en zetten ook
daar onze fijne intensieve samenwerking voort op het gebied
van verpleegkundige zorg. Hierdoor kan iedereen rekenen
op 24 uur zorg en begeleiding door onze
verpleegkundigen en ondersteuning van vrijwilligers van
het Hospice die goed zijn voorbereid op hun taak.
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Hospice Schagen
Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
T 0224 274000

www.hospiceschagen.nl
e-mail info@hospiceschagen.nl

