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Geweldig werk
“Jij kunt natuurlijk nooit lachen 

op je werk”, “Mensen die gaan 

sterven, daar kun je toch niets 

meer voor doen?” Zomaar twee 

uitspraken waar zowel Mireille 

Nijssen, verpleegkundige in het 

hospice, en casemanager Carol 

Linihan, die mensen thuis on-

dersteuning biedt, regelmatig 

tegenaan lopen. “Maar het is juist 

geweldig om hier te werken”, zegt 

Mireille uit de grond van haar 

hart. “Natuurlijk zijn er verdrie-

tige situaties die het werk soms 

zwaar maken. Maar de mensen 

die hier verblijven, zijn nog heel 

bewust met het leven bezig. Dat 

is zo bijzonder om mee te maken. 

Wat kun je er nog uithalen? Wat 

kunnen wij voor ze doen?” 

Beide dames zijn echte ‘mensen-

mensen’, zoals ze het zelf noe-

men. “We zijn echt geïnteresseerd 

in de mensen die hier komen. Wat 

hebben ze gedaan? Uit wat voor 

gezin komen ze? Welke hobby’s 

hebben ze? Die oprechte interesse 

is essentieel om dit werk te kun-

nen doen”, denkt Mireille. Carol 

knikt, en voegt toe: “Als het lukt 

om het iemand naar de zin te 

maken, als je iets hebt kunnen 

betekenen voor de kwaliteit van 

leven van iemand, geeft dat zo’n 

goed gevoel. Dat moet in je zit-

ten, die drive. Het is een passie 

voor mensen.”

Ruimte om te lachen
Palliatieve zorg is totale zorg; er 

komt veel meer bij kijken dan 

alleen de behandeling van fysieke 

klachten:”Mensen hebben te 

maken met angst, onzekerheid, 

familie die zich zorgen maakt. Dat 

zijn allemaal zaken waarin wij iets 

kunnen betekenen, zodat mensen 

ontdekken hoe waardevol ook die 

laatste tijd nog kan zijn.”

Dat daarbij geen ruimte is om te 

lachen, is al net zo’n misvatting. 

“Integendeel”, vindt Carol. “Je 

wilt juist dat mensen nog van  het 

leven genieten, dat het niet te 

zwaarmoedig wordt.”                    >>
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Werken bij Bardo doe  
je vanuit een passie
Verpleegkundige Mireille Nijssen en casemanager Carol Linihan weten het allebei uit ervaring: 
over werken bij Bardo bestaan nogal wat misverstanden. “Zodra ik vertel wat ik doe, vallen men-
sen stil. Of ze beginnen ergens anders over. Pas als ik uitleg wat ik voor mensen kan betekenen, 
begrijpen ze het soms wat beter.” 
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Periodiek schenken 
aan Bardo kan nu ook 
zonder notaris

Het bestaan van Bardo 
wordt in belangrijke mate 
financieel mogelijk  
gemaakt door giften, 
sponsoring en donaties. 
Als u een grotere donatie 
overweegt, dan is perio-
diek schenken een finan-
cieel aantrekkelijke optie. 
Wanneer u vijf jaar of  
langer minimaal € 100,- 
per jaar schenkt, is het 
gehele bedrag jaarlijks 
aftrekbaar van de inkom-
stenbelasting. Voorheen 
moest u dit via de notaris 
vastleggen, vanaf volgend 
jaar is dit niet meer  
nodig. Vanaf 1 januari 
2014 is de schenkings-
overeenkomst te  
downloaden via www.
Belastingsdienst.nl. Mireille en Carol

In dit nummer onder andere:

•  Werken bij Bardo doe je vanuit passie
•  Een raam dat bezielt
•  De laaste wens van mijn vader
•  Allerzielen Alom ook in Hoofddorp
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Schokbrekers in de communicatie  

met patiënt en naasten

Bardo vindt het belangrijk dat de kennis en kunde van het 
team op peil gehouden wordt. Regelmatig bezoeken team-
leden nascholingen, symposia en workshops met dit doel. 
Dit keer nam onder andere verpleegkundige Coralie deel 
aan het symposium ‘Schokbrekers in de communicatie’  
georganiseerd in het Spaarne Ziekenhuis door het  
Palliatief Netwerk Kennemerland. 

Coralie vertelt: “In ons werk hebben we te maken met hele hevige 

emoties van patiënten en naasten. Tijdens dit symposium wer-

den ‘schokbrekers’, oftewel handvatten aangereikt hoe we met 

deze emoties om kunt gaan en mensen tot rust kunnen brengen. 

Deze handvatten helpen ons, maar ook de patiënt en zijn naasten 

bijvoorbeeld in het ordenen van gevoelens en gedachten. In het 

hospice kunnen we de tijd nemen om met onze  patiënten en hun 

naasten te praten. Vaak komen in dit soort gesprekken heftige, 

maar hele begrijpelijke emoties naar boven.  

Tijdens deze gesprekken kijken we wat er eventueel wenselijk of 

noodzakelijk is en wat voor vragen er zijn. Ik heb het als heel prettig 

ervaren om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen en kennis 

te delen tijdens dit interactieve symposium. Kennis die ik direct kan 

toepassen in de praktijk.” 

Het glasappliqué van Anne-Marie 

van der Wilt, dat eerder dit jaar 

met hulp van sponsors werd 

aangekocht, werd afgelopen juni 

geplaatst. Bardo kreeg naast een 

kunstwerk extra bezieling toe-

gevoegd aan het huis door de 

kleuren, de vormen en natuurlijk 

door de steeds andere lichtinval. 

Leven in de laatste fase is mooi, 

is verdrietig, is intens. Dat voel 

je. Het is goed dat we in het 

nieuwe huis een plaats hebben 

waar mensen even alleen of 

juist samen kunnen zijn met die 

emoties. Even weg van de eigen 

kamer, naar een plek waar zij stil 

kunnen vallen. Of juist hun hart 

kunnen luchten - bij een ander, 

bij de god waarin zij geloven, of 

op het geduldige papier van het 

intentieschrift. 

Het nieuwe raam in de stilteruim-

te draagt daaraan bij. Het geeft 

sfeer. Het raakt je op de manier 

die bij jou past op dat moment. 

De een ervaart lichtheid, verade-

ming, de ander geborgenheid. 

Weer een ander voelt zich er door 

opgetild, gaat mee in de bewe-

ging naar boven, naar buiten.  

En zonder twijfel zien mensen 

ook de barsten in het glas.  

Bewust aangebracht, want de 

laatste fase kan vol leven zijn en 

mooi, maar ook rauw en pijnlijk. 

Zo heeft Bardo, dankzij het raam, 

nu een ruimte gecreëerd waar 

mensen dicht bij zichzelf kunnen 

komen, dicht bij hun ziel en dicht 

bij een ander. Meer over het werk 

van deze kunstenares:  

www.zin-in-kleur.com  

Een raam dat bezielt

Ook met collega’s onderling 

wordt regelmatig gelachen. “We 

hebben een hecht team, kennen 

elkaars humor, maar ook elkaars 

gevoelige snaar”, aldus Mireille. 

“Zo vangen we samen de zware 

momenten, die er natuurlijk 

ook zijn, op. We houden elkaar 

in de gaten. Oogt een collega 

gespannen? Teruggetrokken? 

Dan drinken we samen een extra 

bakkie. Vragen: kan ik iets voor 

je doen? Die zorg voor elkaar is 

onmisbaar.”

Voor Carol ligt dat iets anders.  

Zij bezoekt mensen thuis en heeft 

minder vaak met haar collega’s  

te maken. “Natuurlijk hoor ik  

bij het team, maar ik werk wat  

solistischer. Ik denk dat het 

logisch is dat je zelf soms ook 

verdrietig bent. Ik bouw vaak toch 

een band met iemand op. Maar 

je moet het wel weer van je af 

kunnen zetten. Ik doe dat bijvoor-

beeld door in mijn auto de muziek 

heel hard te zetten.”

Eigen vertrouwde omgeving

Dat Bardo ook iets kan betekenen 

voor mensen die liever thuis dan 

in het hospice verblijven, is nog 

zoiets dat niet iedereen weet. 

“Zonde”, vindt Carol: “Mensen 

denken snel: dat kun je je familie 

niet aandoen, thuis sterven. Maar 

er kunnen veel dingen geregeld 

worden, waardoor het wel moge-

lijk kan zijn. Mijn taak is om goed 

te luisteren wat mensen echt 

willen, en dat samen te brengen. 

Wil iemand thuis zijn, in zijn eigen 

vertrouwde omgeving, eventueel 

dicht bij kinderen? Dan ga ik dat 

regelen.” “We zijn heel flexibel”, 

vult Mireille aan. “Soms is iemand 

een tijdje hier geweest en wil dan 

toch graag weer naar huis, omdat 

het weer beter gaat. Dat is alle-

maal mogelijk. De kunst is om te 

kijken wat iemand nodig heeft.” 

Werken bij Bardo kan op momen-

ten veeleisend zijn, maar is ook 

heel mooi, daar zijn beide dames 

het over eens: “Dat je tijdens heel 

intense momenten dichtbij men-

sen mag komen. Een geboorte is 

heel privé, maar sterven ook. Dat 

je op zo’n moment vertrouwen 

krijgt van mensen en daar bij mag 

zijn, is heel bijzonder.” 

Detail uit het glas kunstwerk
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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

De laatste wens 
van mijn vader

De heer de Geus vertelt over 
de laatste wens van zijn  
vader die afgelopen zomer  
in hospice Bardo verbleef. 

“Hoewel mijn vader maar heel 

kort in het hospice heeft gelegen 

was hij er heel positief over. Dat 

geldt ook zeker voor mijn vrouw 

en mij. Wij zijn meer dan tevre-

den over hoe alles is verlopen in 

die paar dagen dat hij in Hospice 

Bardo heeft gelegen. Dat begon 

al met een zeer hartelijk en warm 

ontvangst. Tijdens het intake-

gesprek met verpleegkundige 

Coralie en dokter Hugo van Zoest, 

ontstond het idee om zijn laatste 

wens in vervulling te laten gaan: 

nog een keer langs zijn huis in 

Aalsmeer en vervolgens naar 

Noordwijk aan Zee, om nog een 

keer de zee te zien en te ruiken. 

Direct actie
Mijn vader heeft eind jaren 50, 

begin jaren 60 acht jaar lang op 

verschillende grote stoomsche-

pen van de Holland Amerika 

Lijn de wereldzeeën bevaren. 

Bovendien gingen we eind jaren 

70, begin jaren 80 in de zomer-

vakantie naar Noordwijk aan Zee, 

op dezelfde plek, waar we op die 

woensdag 31 juli met de Stichting 

Ambulancewens naartoe zijn 

geweest.

Het was heel fijn, dat de mogelijk-

heid van Ambulancewens tijdens 

het intakegesprek werd genoemd 

en dat expliciet werd gezegd 

“Doen hoor, als je nog een laatste 

wens hebt, voordat het te laat is.” 

Na het intakegesprek op dinsdag 

30 juli belde ik diezelfde middag 

met Ambulancewens om zijn laat-

ste wens te bespreken. Letterlijk 

10 minuten later was het gere-

geld en kregen we de bevestiging 

dat ze woensdagmiddag 31 juli, 

om 13:00 uur met de ambulance 

bij het hospice zouden staan.  

Fantastisch!

Noordwijk aan zee 
Op die woensdagmiddag zijn we 

eerst naar zijn huis in Aalsmeer 

gereden. Daar heeft hij nog even 

een tijdje van zijn tuin genoten. 

Vervolgens door naar Noordwijk 

aan Zee; op de heenweg mocht 

zijn kleindochter Esmee in de  

ambulance meerijden, op de  

terugweg zijn kleinzoon Job. 

Op het strand van Noordwijk 

brak hij. Een enorm emotioneel 

moment voor hem en ook voor 

ons. Met volle teugen genoot hij 

van de zee en de wind. Na een 

half uur zijn we weer teruggegaan 

naar het hospice. Hij voelde zich 

op dat moment erg goed en zei 

dat hij hier erg van genoten had... 

Maar nog diezelfde avond ging 

het mis. We werden gebeld dat 

hij erg benauwd was. Duidelijk 

het begin van het eind. Die nacht 

belandde hij in een diepe slaap, 

om uiteindelijk een paar dagen 

later, op zaterdag 3 augustus, te 

overlijden.  

Achteraf zijn we dus enorm blij 

dat Ambulancewens in staat was 

om zijn wens binnen 24 uur uit te 

voeren. Als we nog een dag had-

den gewacht, dan had hij het niet 

meer kunnen meemaken...

Warm hart 
Zowel Hospice Bardo als Stichting 

Ambulancewens in het bijzonder 

vrijwilligers Ger en Ilse- dragen 

wij een zeer warm hart toe.  
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Op zondag 15 december van 

17.00 tot 18.00 uur organiseert 

bardo het jaarlijks evenement 

‘Cirkel van licht’. 

Doel van het evenement is het 

gemis van dierbaren te verlichten 

én om het leven te vieren. Een 

cirkel om te verbinden met toen, 

nu en straks, binnen Bardo en de 

gemeenschap om ons heen. Deze 

middag wordt georganiseerd voor 

iedereen die de afgelopen tijd 

een dierbare is verloren in Bardo. 

Deze traditie is overgewaaid uit 

Engeland, waar men sinds jaar 

en dag in de donkerste tijd van 

het jaar speciale aandacht heeft 

voor de hospices en de zorg voor 

patiënten die weten dat zij niet 

lang meer zullen leven. Mocht u 

als Vriend ook aanwezig willen 

zijn, voelt u zich dan van harte 

uitgenodigd. 

Cirkel 
van licht

Bardo teamdag bij De Stal 
op de Kaag
Op donderdag 31 oktober vond de tweede teamdag  voor de beroepskrachten van Bardo 

plaats in De Stal op Kaageiland met als thema: ‘Van nu naar de toekomst’. Op deze dag  

stond centraal waar Bardo nu staat en wat de te verwachten ontwikkelingen zijn.  

Ook de vragen hoe verhoudt het aanbod  zich tot de vraag / behoefte van patiënten en  

naasten, wat moet in dit licht prioriteit krijgen en hoe zou dat kunnen, kwamen op een  

interactieve wijze aan bod. 

Tijdens intermezzo’s heeft Robert Hersee van ‘More Balls Than Most’ met uitdagende op-

drachten de energie weten op te wekken en weer te laten stromen. Met de uitkomsten van 

deze dag bouwt het Bardo team verder aan de toekomst, op de korte termijn in de plannen 

voor het komende jaar maar ook voor het  meerjarenplan. Deze dag is mogelijk gemaakt 

door de Stichting Talent. Bardo werd voor het tweede jaar op rij zeer hartelijk verwelkomd 

door Adriaan en zijn team! 

 

Verpleegkundige Monique  verwoordde haar ervaring van de dag als volgt: 

31 oktober mochten we weer komen….

Tijdens de rit naar Kaageiland verlaten we de drukte al

en eenmaal het pontje over zijn we in de wereld 

waar rust en gemoedelijkheid voelbaar zijn.

Een warm welkom kregen we in de gezellige Stal waar gastheer Adriaan

ons voorzag van koffie en thee met een heerlijke koek.

Wat ontzettend gezellig ook om in deze warme sfeer al onze collegà s

te ontmoeten en de binding met elkaar te versterken.

Na een helder verhaal van Marion gingen we de dag door,  door met 

elkaar te delen wat ons bezig houdt in ons werk op het hospice. 

Gebruik makend van de gezellige ruimtes die we mochten gebruiken.

`S middags hield Robert Hersee ons een spiegel voor om met ons te jongleren. 

Was ons hoofd wat te vol dan was een hap buitenlucht in de tuin of lopen in het Labyrint

even een heerlijk moment om bij te komen van alle indrukken.

De gezonde en verrukkelijke  lunch en de borrel als afsluiting van de dag maakte deze dag  

helemaal af.

Monique

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.



Nieuwsbrief  November  2013

Bladzijde  5 / 6

App over palliatieve 
zorg Pal voor u

De makers van het magazine Pal 

voor U, een jaarlijks magazine 

over palliatieve zorg, hebben de 

app Pal voor u ontwikkeld. De 

Pal voor u-app bevat uitgebreide 

informatie over de mogelijkheden 

omtrent palliatieve zorg. Wat 

is palliatieve zorg en waar wordt 

palliatieve zorg gegeven? 

Wat kost dat? Ook is er aandacht 

voor allerlei aspecten rondom 

het levenseinde. De app is gratis 

verkrijgbaar voor Android, Iphone 

en Ipad. Meer informatie: 

www.palvooru.nl. 

Masterclasses voor 
vrijwilligers
Scholing staat hoog in het vaandel van Bardo en daarom worden dit  

najaar zes masterclasses gehouden voor de vrijwilligers van Bardo en 

ThamerThuis, het bijna thuis huis in de Kwakel. Dit is de tweede cyclus  

na een succesvolle eerste in het najaar van 2011.

Het doel is om de vrijwilligers op verschillende gebieden meer achter-

grond en verdieping aan te bieden om zo hun werk binnen de hospices 

met nog meer vertouwen en ervaring te kunnen doen. Daarnaast is er 

ruim de tijd om met elkaar te spreken, zowel voor, tijdens als na afloop.

In een serie van zes avonden komen op verschillende  locaties de vol-

gende thema’s aan de orde:

theatervoorstelling ‘van de laatste dagen’ en ‘zingen bij de afwas’, film 

‘De Goede Dood’, presentaties over  ‘Wat als je niet meer beter wordt’, 

‘Troost’, ‘Angst en Depressie in de Terminale zorg’.

Deze reeks wordt tot nu toe ook weer als zeer waardevol ervaren. “Goed 

om te zien met wat voor fijne mensen ik mag samenwerken” is een  

terugkerende reactie.

De slotavond, het theater ‘zingen bij de afwas’ op 11 december heeft 

geen leerdoel maar is bedoeld als ‘dankjewel’ aan onze vrijwilligers voor 

hun inzet. Daarom is deze speciale act in huis gehaald met na afloop een 

feestelijke verassing. 

Allerzielen Alom  
ook in Hoofddorp
Vanuit Pier K werd dit jaar in Hoofddorp ‘Allerzielen Alom’  

georganiseerd op 16 oktober 2013. Allerzielen Alom is een 

nieuwe vorm van herdenken van onze overleden dierbaren 

in de periode rond het van oorsprong katholieke Allerzielen. 

Naast gevoelens van verdriet en gemis heeft de dood ook  

een andere kant. Door het leven van de overledenen te vieren, 

kunnen we laten zien hoeveel we van hen hielden en hoeveel 

betekenis zij voor ons hadden wat een inspiratie zij vormden.  

Dit gebeurde die avond door zang, muziek en kunstzinnig 

vormgegeven rituelen waaraan de ruim 300 bezoekers zelf  

deel konden nemen. Een indrukwekkend en sfeervol tafereel.  

Voorafgaand aan de opening van de avond vertrok vanuit 

Bardo een lichtjestocht via de Geniedijk naar de begraaf-

plaats Iepenhof.  

Meer informatie en beelden: www.haarlemmermeerviert.nl  
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bardo in cijfers t/m 3e kwartaal 2013   

    

Opnames      66, waarvan 1 heropname

Gem. leeftijd bij opname  73 jaar

Jongste gast    21 jaar

Oudste gast    93 jaar

Overleden    52

Ontslagen    10

Gemiddelde opnameduur  31

Kortste opnameduur  1 dag

Langste opnameduur  169 dagen

Komend van thuis    29

Komend van ziekenhuis  36

Komend van elders    1

bardo in cijfers

Sponsors

NAAM              SCHENKING

 

De heer en mevrouw S.H. van Luyk  150,- 

Mevrouw J.M. Joosten-Schrama, opbrengst vitrine  250,-

Erven de heer R.H. Frank  500,-

Mevrouw H.E. Dijkstra  2.000,-

Mevrouw J. van Tuyll van Serooskerken  1.000,- 

Mevrouw N. Zwart, gift voor het bijzondere werk  500,- 

De heer P. van Steenbergen  500,-

De heer E. de Looper  200,-

De heer E. de Looper  naaimachine

Mevrouw S.M.J. Ammerlaan  300,-

Anoniem, ter gelegenheid van gouden bruiloft  300,-

Rooms-Katholieke Kerk St. Augustinus en Verbondskerk  483,-

te Vijfhuizen, collecte opbrengst     

Kampioenschap ‘Spijkerbroek Hangen’ tijdens jaarmarkt Vijfhuizen  100,-

Stichting Pelgrimshoeve  1.000,- 

Familie van Groenestein  400,- 

Mevrouw T.G.C. Christiaans, gift voor de goede zorg  150,-

De heer en mevrouw E. van Poecke, t.g.v. hun beider 70e verjaardag  350,-

Mevrouw G. Voskuil-Grit,   200,-

sponsoring van het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse door Ina Grit

De heer JP de Geus  300,- 

Gewoon ‘dood’
Elk jaar horen 80.000 Neder-
landers dat zij niet meer beter 
worden en binnen afzienbare 
tijd zullen sterven. Dit is het 
begin van een verwarrende 
en emotionele periode waarin 
veel vragen opdoemen, waar-
op de antwoorden moeilijk 
zijn te vinden. Veel van hen 
hebben de wens om thuis te 
sterven, maar in de praktijk 
overlijdt slechts 30 procent in 
de eigen omgeving. 

Van de makers van   

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl  

bestaat nu ook de site  

www.gewoondood.nl. Hier vindt u 

onder andere de voorlichtingsfilm 

‘Gewoon dood’. Deze laat zien wat 

er allemaal bij komt kijken als je 

een ongeneeslijke ziekte hebt en 

thuis wilt overlijden. Een aanrader 

voor iedereen die met deze situatie 

te maken krijgt.  

filmtip

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Jan Aukes, JP de Geus, Dominique Prins, Stichting Ambulancewens, Kees van der Veer, Corine Zijerveld en Team Bardo.

Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM  Hoofddorp
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