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Nieuwsbrief

En ineens gaat het  
weer beter, wat dan? 
Een enkele keer per jaar komt het voor dat het levensperspectief van één van onze gasten op een on-
verwachte manier opvallend verandert. Wat gebeurt er dan? Hoe gaan we daar bij Bardo mee om? 

Nieuwsbrief  April  2014

Golf mee voor Bardo!

Bardo organiseert voor 
de 5e keer haar inmiddels 
befaamde golftoernooi. 
Het eerste lustrum in een 
bijzondere traditie, waar-
van de opbrengst geheel 
ten goede komt aan het 
hospice. Houdt u van golf 
of kent u potentiële deel-
nemers / of bedrijven die 
hieraan mee willen doen?  

Neem contact op met  
Willeke van Uden  
voor meer informatie,  
020 333 47 11.  

 In dit nummer onder andere:

•  En inees gaat het weer beter, wat dan?
•  Rituelen in Bardo
•  ZorgkaartNederland
•  Bardo wint nieuwe website!

door Hugo van Zoest,  

arts Hospice Bardo

Hoe lang heb ik nog, dokter?
Op een zeker moment komt het 

bericht van de behandelende 

artsen dat er geen werkzame 

therapie meer is. Dan start de 

’palliatieve fase’, behandelingen 

ter genezing zijn er niet, wel kan 

er nog behandeld worden om 

klachten te verminderen of de 

levensduur te rekken. Bij de laat-

ste contacten met behandelende 

specialisten in het ziekenhuis 

wordt vaak, rechtstreeks of via 

een omweg, de vraag gesteld: 

“Hoe lang heb ik nog dokter?” 

Die dokters geven zo gevraagd 

hun prognose, “ik denk in maan-

den eerder dan jaren, of weken 

eerder dan maanden, want dat is 

meestal wat wij zien bij mensen 

die deze ziekte hebben.” Laat ik 

voor de duidelijkheid zeggen: die 

dokters hebben het heel vaak bij 

het juiste eind. Wat wij af en toe 

echter meemaken in ons hospice, 

is dat na verloop van tijd blijkt dat 

de eerder gegeven tijd-prognose 

niet juist bleek en dat mensen 

langer en soms zelfs veel langer 

doorleven dan aanvankelijk werd 

verwacht. 

Een voorbeeld: een mevrouw 

op leeftijd werd opgenomen, zij 

was er slecht aan toe. Een slecht 

pompend hart (‘hartfalen’) en 

afwijkingen op de longfoto die 

zeer zeker op het bestaan van 

longkanker wezen... Zij was ern-

stig vermoeid, kortademig (ook 

al deed zij niets ...) en had pijn.

Zij kwam vanuit haar eigen huis, 

kon zich door vermoeidheid niet 

goed meer verzorgen, at slecht 

en een tweede val in de keuken 

was aanleiding voor de kinderen 

om met haar de opname in ons 

hospice te bespreken. “Zo kan 

het echt niet meer moeder, wij 

willen goede zorg voor jou!” De 

verwachting was dat zij nog maar 

enige weken te leven zou hebben 

en de opname in het hospice was 
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Rituelen zijn er vele, belangrijk is dat ze kloppen. Pas dan roepen zij een 

wereld van betekenis op. Rituelen kunnen ook verkeerd uitpakken. Bij-

voorbeeld het verbranden van een brief waarin iemand zich uitspreekt. 

Het kan heilzaam zijn, maar achteraf ook als te agressief worden aan-

gevoeld. Het luistert nauw en vraagt om zorgvuldigheid en inzicht. 

Als geestelijk verzorger ben ik behoedzaam in het aanbieden van rituelen. 

Het vraagt tijd om te ontdekken waarmee iemand geholpen is. Wat sluit 

aan, nu, op dit moment? 

Het ritueel dat ik in de praktijk het meeste doe, is bidden. Dat is voor velen 

al heel precair en intiem. “Kan ik nog iets voor u betekenen?“, vroeg ik 

aan iemand, toen het einde heel dichtbij gekomen was. Ik had met hem 

gesprekken gehad over varen, over wat toeval is of misschien toch niet. Ik 

was naar hem toegegaan met een gedicht over een schip. Misschien zou 

daar het moment voor komen. Maar hij zei: “Misschien wil je doen, wat 

ik veel te weinig heb gedaan.” En toen begreep ik, dat hij wilde dat ik bad. 

Het raakte ons beiden. Rituelen, en momenten daarvoor, ontstaan vaak.  

 Als geestelijk verzorger denk ik na over onze Bardo-rituelen, vooral die 

van afscheid.  Een medewerker ontsteekt een lamp in de gedenkhoek, als 

iemand is overleden, symbolisch voor het licht en de herinneringen die 

iemand nalaat. We lezen een gedicht bij de uitgeleide, speciaal geschre-

ven voor dit moment van afscheid nemen van het hospice. En tijdens 

onze herdenkingsbijeenkomsten kunnen naasten met ons nog even stil 

kunnen staan bij hun dierbare. Hun eigen meegenomen bloem spreekt 

boekdelen over wie iemand voor hen was. Dat kunnen zij zelf het beste. 

Wij bieden hen de gelegenheid voor een waardevol ritueel. 

een goed besluit. >>

De eerste week bracht zij bijna 

geheel slapend door daarna ging 

zij weer wat eten, eerst voorzich-

tig en korte tijd later meer en met 

groot genoegen! Voorzichtig lopen 

aan de arm van een vrijwilliger, 

werd zelfstandig lopen (welis-

waar met rollator). Altijd netjes 

aangekleed verscheen zij voor de 

lunch aan tafel in de woonkamer, 

las ook de krant weer en verheug-

de zich op de wekelijkse muziek 

avond. Na een periode van zes 

maanden in Bardo ging deze 

mevrouw terug naar huis, waar 

het haar tot op heden goed gaat, 

met extra hulp van de thuiszorg.

Verbetering wordt niet altijd 
als winst ervaren
Verbetering van klachten en alge-

meen welbevinden kan verschil-

lende oorzaken hebben. De rust, 

zorg en een gevoel van veiligheid 

die gasten ervaren in het hospice 

kunnen, zeker bij iemand die de 

laatste weken thuis veel moeite 

had om letterlijk ‘overeind’ te 

blijven, uitermate heilzaam zijn. 

Ook het optreden van een stabiele 

fase in het ziekteproces zelf kan 

een belangrijke rol spelen. Hoe 

dan ook, zo’n verandering kan heel 

verschillend worden beleefd...  

Het blijkt niet altijd zonder meer 

als ‘winst‘ te worden ervaren. 

Dat geeft het volgende voorbeeld 

aan. Een man met longkanker 

ging er gewoon van uit dat de drie 

weken die hem waren voorspeld, 

écht drie weken zouden zijn. Na 

vier weken werd hij ongedurig en 

na zes weken gewoon ongelukkig, 

het moest nou maar eens af zijn! 

Hij overwoog zelfs euthanasie. De 

mantelzorgers die zich inzetten, 

vakanties uitstelden om er samen 

voor vader te ‘zijn’ in de korte tijd 

die nog restte, hadden moeite 

met het nieuwe perspectief. Het 

is een lastig gegeven: natuurlijk 

is het fijn dat vader er nog is en 

nog genieten kan ook, maar het 

gewone leven gaat door. Die 

mantelzorgers (partners, kinderen 

e.a.) hebben vaak de instelling: 

we ‘gaan’ er voor, zolang hij nog 

bij ons is! Maar als die intensieve 

periode (aanzienlijk) langer blijkt 

dan neemt daarmee ook hun 

belasting toe. Het kan nuttig zijn 

om met z’n allen er voor te gaan 

zitten, te bespreken wat dit voor 

een ieder betekent.  

Een langere verblijfsduur én een 

stabiele ziektefase leidt ertoe dat 

we in gesprek gaan met de gast 

en zijn naasten, om samen te kij-

ken of het hospice op dit moment 

nog wel kan bieden wat nodig is 

voor onze gast. Indien een andere 

plek, bijvoorbeeld thuis of een 

verpleeghuis, meer passend is, 

wordt nauwgezet nagegaan (en 

georganiseerd) of op de volgende 

verblijfslocatie voldoende en  

adequate zorg aanwezig is. 

Bardo houdt regelmatig  

‘moreel beraad’. Aan de hand 

van morele vragen “mogen 

we, behoren we, zijn we ver-

plicht om…” wordt een casus 

behandeld. In februari hield 

het team van beroepskrach-

ten onder leiding van Carlo 

Leget, Hoogleraar Zorgethiek, 

over dit thema moreel be-

raad. Moreel beraad is een 

gespreksvorm waarin pro-

fessionals op systematische 

wijze morele kwesties uit  

de praktijk analyseren, door-

denken en bespreken, om zo 

tot een werkbare oplossing  

te komen. 

Rituelen in Bardo door Marieke, geestelijk verzorger 
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Heeft u ook een mooie ervaring of bijzonder verhaal  

over de zorg van Bardo in de laatste fase en wilt u dit  

met ons delen in de Nieuwsbrief?

Stuur een mail naar info@hospicebardo.nl

Lachen en huilen 
liggen dicht bij elkaar

door verpleegkundige Coralie 

Verwendag
Vrijdag 7 februari verzorgden het Adamas inloophuis 

en Bardo Ondersteuning Thuis  een verwendag  

voor patiënten/gasten die ziek zijn en hun dierbare.  

Deze groep bestond uit gasten van Adamas en  

mensen die in hun thuissituatie ondersteuning  

krijgen vanuit Bardo. 

De middag stond in het teken van verwennen, ont-

spanning en genieten. De aanwezige vrijwilligers 

zorgden voor een warm ontvangst met koffie, thee 

en taartjes, zij boden een luisterend oor en een 

helpende hand. De diverse workshops waaronder 

fotografie, yoga en creativiteit of een ontspannings-

massage werden afgewisseld met een geweldig 

lunchbuffet. Het werd een dag vol delen, herkenning, 

erkenning, gedragenheid, warmte, liefde, ontroering 

en verbondenheid. Met het organiseren van dit soort 

dagen hopen Adamas en Bardo het verschil te maken 

voor veel kwetsbare patiënten en gasten. 

Deze middagen worden meerdere keren per jaar  

georganiseerd en zijn mogelijk door de inzet van  

vrijwilligers en door de opbrengst van GIG 2013. 

“Vanaf dat ik hoorde dat ik niet meer beter zou worden, wist ik dat ik niet 

thuis wilde sterven. De angst voor hoe het sterven zou gaan, maakte dat 

ik naar Bardo wilde. Toen het eenmaal zover was, dat het thuis niet meer 

ging, ging het in een sneltreinvaart. De ene dag had ik een intake met 

een verpleegkundige, de volgende dag kon ik opgenomen worden. Dat 

was heftig. Zo zit je thuis, zo zit je in Bardo… Verstandelijk weet je dat  

het goed is, maar emotioneel is het een achtbaan.

Ik heb longkanker. Dertien jaar geleden kreeg ik voor de eerste keer te 

horen dat ik kanker had, een tumor in mijn long. Ik voelde dat er iets  

niet goed was in mijn lichaam en dat bleek waar te zijn. Ik hoorde de  

diagnose, liep het ziekenhuis uit en stak een sigaret op. 

Ik keek er naar en dacht: ‘waar ben ik mee bezig?’ ik maakte de sigaret 

uit en heb niet meer gerookt. Als ik nu mensen zie roken, vooral moeders 

met kinderen, op het schoolplein bijvoorbeeld, dan zou ik ze willen waar-

schuwen: Kijk naar mij, kijk wat er van komt! Ik neem het mezelf niet 

kwalijk dat ik gerookt heb, het is zoals het is.

Zingen tijdens de uitvaart
Ik ben heel open over ziek zijn en sterven. Ik praat er makkelijk over, ook 

over mijn uitvaart. Op mijn uitvaart zal er gezongen worden door een 

kennis, deze is van de week hier geweest om het lied vast voor mij te  

zingen. Prachtig! Ik heb gezegd dat als ze op mijn uitvaart vals zingt,  

ik haar vanuit mijn kist zal knijpen. Humor is een manier van ermee  

omgaan, dat hoort bij me. Lachen en huilen liggen dicht bij elkaar.

We lachen hier in Bardo heel wat af. Er wordt hier juist intens geleefd. 

Mensen denken dat een hospice stil is, koud en dat je hier niet kan en 

mag lachen. De verbazing is vaak groot als mensen op bezoek komen,  

de huiselijkheid, de humor en gekkigheid. Iedereen is hier welkom,  

geloof en afkomst maken niet uit.

Bardo is voor mij goede zorg, veiligheid, begrip, vertrouwen. Ik geniet  

van het eten en de schone kamer. Zorg voor mij, maar ook voor mijn 

zoon. Want ik denk dat het voor hem erger is dan voor mij. Hij moet 

machteloos toekijken hoe ik achteruit ga. 

Ik maak het hier mijn ‘thuis’ door me te amuseren met dingen die bij mij 

horen. Ik heb hier mijn laptop, ik punnik, mijn vogel Lotje (foto) geeft me 

afleiding. Ik ben een paar keer met mijn zoon naar de bioscoop geweest, 

daar kijken mensen ook raar van op. Mensen van mijn geloofsgemeen-

schap zijn hier geweest voor een gespreksgroep en zang. Ik ben tijdens 

mijn ziekte nog weggeweest met de Zonnebloem en met Stichting  

Ambulance Wens. Zo lang het kan ga ik het onderste uit de kan halen 

en niet liggen wachten tot de dood komt.” 

Mevrouw B. is kort geleden overleden. 
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ZorgkaartNederland biedt het 

meest complete en onafhankelij-

ke overzicht van het zorgaanbod 

in Nederland.  U hoeft niet langer 

op verschillende websites te zoe-

ken naar de zorg van uw keuze. 

Tevens biedt deze website u de 

gelegenheid om uw zorgverlener 

en/of een zorgorganisatie (zie-

kenhuis, praktijk, zorgcentrum) 

te waarderen. Hiermee helpt u 

andere bezoekers die op zoek zijn 

naar een zorgverlener en geeft u 

zorginstellingen en zorgverleners 

praktische suggesties voor het 

verder verbeteren van hun dienst-

verlening. 

Wij nodigen u van harte uit uw 

waardering over Bardo te delen op 

www.zorgkaartnederland.nl  

ZorgkaartNederland

421.183 Euro voor ruim 
200 lokale goede doelen
218 goede doelen door heel Nederland zijn verblijd met een donatie van Stich-

ting Specsavers Steunt. In totaal doneerde deze stichting een bedrag

van 421.783 euro aan de lokale initiatieven. Het afgelopen jaar hebben alle 

Specsavers winkels in Nederland geld ingezameld voor goede doelen in hun 

directe omgeving. In de Specsavers winkel in Hoofddorp. Konden klanten bij aan-

koop van een bril kiezen uit twee lokale goede doelen. Het bedrag dat ten goede 

kwam aan Bardo kwam daarmee uit op 3084 euro. Specsavers bedankt!

foto: Bob Karman

GIG 2013,  
een daverend succes!
Op zondag 22 december vond voor de 5e keer GiG Haarlemmermeer 

plaats. een talenten en benefietshow voor de twee goede doelen in 

Haarlemmermeer, Adamas inloophuis en Hospice bardo.

Tijdens deze indrukwekkende avond konden jonge talenten zich op 

het podium en daarbuiten van de beste kant laten zien. Want het blijft 

niet alleen bij meedoen, er wordt ook geld ingezameld voor het goede 

doel. Dit jaar was de opbrengst € 5007,- Bardo en Adamas besteden dit 

geld aan scholing en trainingen voor de vrijwilligers en voor verwen-

dagen voor de patiënten en naasten of nabestaanden (zie artikel Ver-

wendag). Bardo is de organisatie en de deelnemers erg dankbaar voor 

deze prachtige opbrengst van dit jaarlijks terugkerende evenement. 

Namens het Coöperatiefonds van Rabobank Regio 

Schiphol overhandigde Ruud van Hecke afgelopen 

woensdag een cheque van 10.000 euro aan Marion 

Sonneveld (directeur Bardo) en Frans van der Riet 

(voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden 

van Hospice Bardo). Dit bedrag wordt besteed aan 

het aanbieden van verdiepingsmodulen voor zorg-

professionals. De kennis en kunde van Bardo kan zo 

verder verspreid worden in de regio.

Rabobank stimuleert scholing
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Zondag 19 januari bezocht geestelijk 

verzorger Marieke Ridder van Bardo de 

Jeugdkapel in Hoofddorp om een gift 

van 300 euro in ontvangst te nemen. 

De Jeugdkapel, gevestigd in ‘het 

Brandpunt’, naast de Hoofdvaartkerk, 

is een plek waar jongeren wekelijks bij 

elkaar komen voor een op hen aange-

paste viering waarin ruimte is voor 

gesprek, verwerkingsvormen, bidden 

en zingen. Een jaar lang hebben de 

jongeren gespaard en geld opgehaald 

met dit fantastische resultaat.  

De cheque werd uitgereikt door Thirza 

en Carina. 

Namens bardo bedankt allemaal!

Bardo wint nieuwe 
website!
Op 1 januari klokslag 12 uur ‘s nachts werd de eindstand 

getoond in de wedstrijd om een nieuwe website ter waarde 

van 20.000 euro via de goede doelen actie van Redkiwi, en 

bleek dat Bardo heeft gewonnen! Met een verschil van bijna 

1100 stemmen op de nummer twee in deze race. 

Het team van Bardo is heel gelukkig met deze uitkomst. Door 

de goede doelen actie van Redkiwi kan Bardo binnenkort 

beschikken over een nieuwe website, die helemaal aansluit 

bij deze tijd en de nieuwe huisstijl van Bardo. Maar vooral een 

website die zorgt dat de mensen die Bardo nodig hebben,  

op een snelle en goede manier geïnformeerd worden.

Hartverwarmend om te zien hoe iedereen zoveel stemmen 

heeft weten te verzamelen en hoeveel mensen zich betrokken 

voelen bij het werk van Bardo. Heel veel dank aan iedereen die 

heeft bijgedragen aan het behalen van dit mooie resultaat!

 

Citaat site redkiwi “een hele eer”
“Bij Redkiwi vinden we het een eer dat we voor Bardo aan de 

slag mogen, want het is bijzonder wat Bardo kan betekenen voor 

mensen die niet lang meer te leven hebben en voor hun naasten. 

Dat raakt iedereen. Redkiwi verzorgt het webdesign en de tech-

niek, Tekstschrijvers.nl verzorgt de teksten, Proosdij Producties 

zorgt voor filmmateriaal en Margot de Heide voor de fotografie. 

Zo maken we voor Bardo een functionele website met de juiste 

uitstraling. Het is ze gegund!”

Tijdens de opening van het onlangs vernieuwde restaurant aan de Toolen-

burgse Plas werd aan de gasten een gift voor Hospice Bardo gevraagd. 

“Voor ons geen bloemen of cadeaus, maar liever een bijdrage voor het 

goede doel. Bardo staat heel dicht bij ons, we voelen ons heel betrokken 

bij het werk van Bardo, en weten uit eigen ervaring hoe fijn het is dat 

Bardo er is voor ernstig zieke mensen en hun naasten”, aldus Yordy  

Hoogland, de nieuwe eigenaar van Restaurant Lieveling in Hoofddorp.

Restaurant Lieveling 
heropent en schenkt 
donaties aan Bardo

foto: Anous Heil - Take A Picture fotografie

Jeugdkapel Hoofddorp zamelt geld in voor Bardo

 

Vriend worden
Voor minimaal € 25,- per jaar bent u

donateur, steunt u ons werk en ontvangt 

u de nieuwsbrief met de ontwikkelingen

en achtergrondinformatie. 

 

Een eenmalige donatie is natuurlijk

ook van harte welkom.

 

Kijk op www.hospicebardo.nl 

of bel met 020 333 47 00.
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bardo in cijfers 2013  

    

Opnames      86 (waarvan 2 heropnames)

Gem. leeftijd bij opname  73 jaar

Jongste gast    21 jaar

Oudste gast    93 jaar

Overleden    75

Ontslagen    13

Gemiddelde opnameduur  35

Kortste opnameduur  1 dag

Langste opnameduur  231 dagen

Komend van thuis    39

Komend van ziekenhuis  45

Komend van elders    4

bardo in cijfers

Sponsors
NAAM              SCHENKING

 

Mevrouw M. Mesman   900,-  

(opbrengst geldinzameling tijdens uitvaart echtgenoot) 

De heer S.F.M. Lommerse  500,-

Mevrouw C. Schering-Maliepaard  90,-

Titus Brandsmakoor Amstelveen, collecteopbrengst Kerstsamenzang               261,70

PCI Joannes de Doperkerk Hoofddorp, kerstgift 2013  100,- 

Van der Eijk & Van der Maarl Assurantiën  500,- 

De heer en/of mevrouw A.M. Bijl  120,-

Diaconie Protestantse Gemeente Rijsenhout   100,-

Mevrouw C.A. van den Broek, kerstschenking  250,-

Winkeliers Toolenburg  265,75

Jongeren Jeugdkapel Hoofddorp  300,-

De heer H. van Zeventer  70,-

V.W.O. Beemsterborgh, opbrengst kerstloterij en spaarpot  315,-

De heer E. de Looper  100,- 

Robin Stroet en Ellen van Montfoort  200,- 

De heer W. Spruijt (opbrengst geldinzameling tijdens uitvaart echtgenote)  325,-

De heer M. Verburg  150,-

De heer W.A. Groen  485,- 

‘In gesprek met je leven’ gaat over tijd 

maken voor jezelf, jezelf serieus nemen 

en het gesprek met je eigen leven  

respectvol aangaan.  

Stap voor stap volg je het bewust-

wordingsproces in twaalf fasen, van 

stilvallen tot het bevrijdend inzicht  

in het antwoord ben jij.  

Het is een individueel werkboek met 

oefeningen, inspirerende teksten en 

beelden, waarin het eigen leven als  

leraar wordt beschouwd.

Op 24 april organiseert Bardo in samen-

werking met Adamas een boeklezing 

bij Bardo waarin Marijtje van der Horst 

vertelt over haar eerder verschenen 

boek ‘de dood legt liefde bloot’.  

Wilt u hierbij aanwezig zijn?  

Meldt u dan aan bij Willeke van Uden  

willeke.vanuden@hospicebardo.nl of  

op 020 333 4700.

boekentip  

Marijtje van der Horst -  

in gesprek met je leven

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Anja Schaller (opmaak), Hugo van Zoest, Carol Linihan, Coralie van Wijnbergen,  

Marieke Ridder, Willeke van Uden (redactioneel), Anous Heil, Bob Karman, Kees van der Veer (fotografie).
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