
Algemene informatie

Bardo Leerhuis organiseert voorlichtings- en 

themabijeenkomsten voor patiënten, mantelzorgers 

en belangstellenden. Daarnaast draagt Bardo kennis 

en kunde uit aan professionals zodat zij goede 

kwaliteit van palliatieve zorg kunnen bieden. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het Leerhuis van 

Bardo, tenzij anders vermeld op de website.

Wilt u zich aanmelden voor (één van) de bijeenkomsten?

Meer informatie: www.hospicebardo.nl/leerhuis   

Parkeren

Er kan niet op het terrein van Bardo worden geparkeerd. 

Wij verzoeken u te parkeren in de parkeergarage ‘De 

Vier Meren’, op 4 minuten loopafstand van Bardo. 

Bardo / Leven in de laatste fase

Burgemeester Jansoniushof 11

2131 BM  Hoofddorp

020 333 47 00 

info@hospicebardo.nl 

www.hospicebardo.nl

Waarom organiseert Bardo 
deze bijeenkomsten? 

Uit de bijeenkomsten die Bardo in 2014 

organiseerde, bleek een grote behoefte aan een 

vervolg. Met deze tweede cyclus ‘Over leven en 

dood gesproken’ voorziet Bardo in deze behoefte. 

Het leven staat centraal, ook als de dood 

dichterbij komt. Belangrijk is dat er over het 

leven en de dood gesproken kan, mag en soms 

moet worden. Op verschillende manieren 

maakt Bardo de dood beter bespreekbaar door 

het organiseren van deze bijeenkomsten. 

Deze bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt 

door een fi nanciële bijdrage van Zorg 

en Zekerheid. Hierdoor is de toegang 

voor alle bijeenkomsten gratis. 

‘Over leven en 
dood gesproken’

Thema- en 

voorlichtingsbijeenkomsten 

voor belangstellenden

Najaar 2015 / voorjaar 2016



  1 februari 2016, 19.30 – 22.00 uur    Informatie 

Dilemma’s en keuzes in de laatste levensfase
door Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde

Als patiënt komt u voor moeilijke keuzes te staan. Wel of 

niet meer behandelen, wel of geen vocht of voeding wel of 

niet thuis kunnen blijven. Ook als naaste bent u betrokken 

bij deze lastige afwegingen. Tijdens deze avond vertelt 

Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde hierover 

en gaat zij uitgebreid in op vragen uit het publiek.

Deze avond is voor iedereen die wil 

weten hoe hiermee om te gaan.

  9 februari 2016, 19.30 – 21.30 uur    Informatie 

Een helder verhaal over nalaten
door Notaris Tasseron   

Is het noodzakelijk om altijd een testament te maken? Hoe 

verloopt de afwikkeling van een nalatenschap? Hoe kun je 

alles goed geregeld hebben, voor jezelf maar vooral voor 

je nabestaanden? Zaken waar zo vaak te laat bij stil wordt 

gestaan. Tijdens deze avond krijgt u adviezen, antwoorden 

op uw vragen en leert u van de vragen van anderen.

Deze avond is voor iedereen die zijn 

nalatenschap goed wil regelen.

  23 maart 2016, 20.00 – 22.15 uur    Medium met muziek 

‘Weerzien’
met Myrthe Bruinzeel (medium) en Yvonne Tuinte (singer, 

songwriter)

Myrthe Bruinzeel zal door middel van korte readings contact 

maken met onze overleden dierbaren. Singer/ songwriter 

Yvonne Tuinte vertelt een persoonlijk muzikaal verhaal over 

vriendschap die over de grenzen van de dood blijft bestaan. 

De unieke combinatie van Yvon’s zang en de reading van 

Myrthe maken deze avond tot een onvergetelijke ervaring! 

Een avond voor iedereen.

  15 december 2015, 19.30 – 21.30 uur    Informatie 

Het leven wordt niet meer zoals het was
door Hans van Dam, docent/ consulent hersenletsel 

en publicist 

Over niet aangeboren hersenletsel in de palliatieve 

fase. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand met 

een hersenaandoening zoals CVA, hersentumor, MS of 

Parkinson. De zichtbare en onzichtbare gevolgen van een 

hersenaandoening zijn zeer divers en kunnen een grote 

invloed op de kwaliteit van leven hebben, voor zowel 

degene die het treft als voor de naasten en betrokkenen. 

Hans van Dam legt uit wat er in een brein gebeurt, wat de 

gevolgen kunnen zijn van hersenschade en geeft daarbij tips en 

handreikingen aan de patiënt, mantelzorgers of betrokkenen. 

Deze lezing is voor iedereen die het betreft of betrokken is.

  21 januari 2016, 20.00 – 22.00 uur    Boekbespreking 

Lof der onvolmaaktheid
door Gerbert van Loenen, schrijver     

In zijn boek ‘Lof der onvolmaaktheid’ geeft Van Loenen 

een beslissende wending aan het euthanasiedebat. Zijn 

bespreking is gebaseerd op zijn ervaringen met ziekte, 

handicap en de (zelfgekozen) dood van dierbaren. Hij 

heeft daarbij niet alleen oog voor zelfbeschikking maar 

ook voor verbondenheid tussen mensen en stelt de vraag 

of je tegenspoed kunt accepteren. In de nabespreking is 

ruimte om vragen te stellen en meningen uit te wisselen. 

Deze boekbespreking is voor iedereen die hierover met de 

schrijver en andere aanwezigen van gedachten wil wisselen.

  10 oktober 2015, 10.30 – 15.30 uur    Informatie   

Stand op de Seniorenbeurs ‘Samen oud worden’ 

Op deze beurs die door gemeente Haarlemmermeer 

wordt georganiseerd wil Bardo u graag ontmoeten, u 

kennis laten maken met ons nieuwe programma en u 

uitnodigen om op de grote “Before I die ...I want to...” 

borden, met krijt uw grootste wens op te schrijven.

 Raadhuisplein, Hoofddorp

  7 november 2015, 14.00 uur en 16.00 uur    Theater 

KWIJT – Over missen en afscheid nemen
Maas theater/ dans, uitvoering: Daniëlle van de Ven 

Er is een meisje. En er was een vader. Maar die is nu kwijt. 

En als je iets kwijt bent, dan moet je het zoeken, vindt 

het meisje. Kwijt gaat over missen, afscheid nemen, 

dapper zijn en volhouden. En over diep in je hart 

weten dat verdrietig zijn bij het leven hoort. 

De voorstelling van ongeveer een uur, is geschikt voor 

kinderen van 5 – 8 jaar. Elk kind mag door max. 2 volwassenen 

worden begeleid. Er zijn deze middag twee voorstellingen.

Aula Basisschool het Braambos/ Waddenweg 83, Hoofddorp

  18 november 2016, 19.30 – 21.30 uur    Lezing 

Kanjer Guusje
door Lowie van Gorp, schrijver

Lowie van Gorp, de vader van Guusje vertelt over de 

ziekte en het uiteindelijke overlijden van zijn dochter 

en wat dat voor hem en zijn gezin betekende. Een 

indrukwekkend persoonlijk verhaal, met aansluitend 

uitgebreid gelegenheid om te reageren. 

Voor iedereen die met rouw in het 

gezin te maken heeft (gehad).


