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Vanuit het hospice 
naar huis 
“Het is hier fantastisch!”, zegt Leopold Erich Brugman (op foto links) met een twinkeling in zijn 
ogen over zijn verblijf bij Bardo als we met het interview beginnen. Aanleiding voor het interview 
is dat meneer Brugman na een verblijf in het hospice weer teruggaat naar huis.
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Ontslagen uit 

het hospice

De gang van een patiënt 
vanuit het hospice naar 
huis is een uitzondering 
maar het gebeurt toch 
vaker dan je misschien 
zou denken. In 2017 waren 
12 personen ontslagen uit 
Bardo. Een combinatie  
van factoren kan de  
situatie verbeteren.  
Gerichte symptoombe-
strijding (medicatie-aan-
passing), zorg en aandacht 
maar ook de toename in 
voeding en het volledig 
ontzorgen kunnen hierin 
een rol spelen.

Het vraagt veel flexibi-
liteit en veerkracht van 
de patiënt en zijn of haar 
naasten om mee te  
kunnen bewegen met dit 
veranderende (tijdelijke) 
perspectief. Het moeten 
verhuizen omdat de high 
care zorg van Bardo niet 
langer vereist is, kan erg 
moeilijk zijn. In andere 
situaties zijn patiënten 
en naasten vooral blij 
met deze extra tijd in de 
eigen leefomgeving.

 In dit nummer onder andere:

•	 Vanuit	het	hospice	naar	huis
•	 Ondersteuning	voor	thuis	op	maat
•	 Golfen	voor	Bardo	op	2	oktober	2018
•	 Jonge	zorgprofessionals	over	de	vloer

Het allemaal zelf doen
“Ik werd steeds magerder en 

na een onderzoek kreeg ik op 

Goede Vrijdag 2017 te horen 

dat ik alvleesklierkanker heb. 

Vervolgens at ik heel slecht 

en mijn gezondheid ging snel 

achteruit. Toen al werd er 

gesproken over opname in een 

hospice maar daar wilde ik toen 

nog niets van weten. Ik was 

eigenwijs, ik wilde het allemaal 

zelf doen. Tot ik thuis in elkaar 

stortte. Dat was het moment 

waarop ik in het ziekenhuis 

belandde en mijn zoon en 

schoondochter en de artsen 

opnieuw spraken over opname in 

een hospice.”

Ik at weer als een tijger 
Meneer vertelt dat gaandeweg 

tijdens zijn verblijf in Bardo 

hij weer opknapte en zijn 

eetlust toenam. Dit is mede 

het gevolg geweest van 

gerichte symptoombestrijding 

en medicatie-aanpassing. 

“Uiteindelijk at ik weer als een 

tijger.” Over zijn verblijf bij Bardo 

zegt hij: “De maanden zijn voorbij 

gevlogen. Ik heb hier zelfs nog 

mijn 82e verjaardag gevierd 

met een feestje. Het verblijf bij 

Bardo was heerlijk, de mensen 

van Bardo zijn hier zo lief. Ik heb 

nog niemand van hen chagrijnig 

gezien. De inzet van vrijwilligers 

is ook bijzonder. Ze zijn hier 

omdat ze dat willen, niet omdat 

ze dat moeten en dat merk je. 

Maar toch ben ik blij dat ik naar 

huis mag. Ik vond het best wel 

moeilijk om telkens opnieuw 

andere patiënten te leren kennen, 

gezellig een hapje met ze te eten 

in de huiskamer, die dan even 

later waren overleden.”

Ik voel me weer zo gezond  
als een hoentje 
Over het vertrek uit Bardo vertelt 

meneer dat zijn gezondheid 

inmiddels weer te stabiel is om 

te blijven, en zelfs om in een 

verzorgingshuis te wonen. “Ik 

voel me weer zo gezond als een 

hoentje. Mijn ziekte gaat dan wel 

niet weg maar hoe lang het gaat 

duren, ik zou het niet weten.”  
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Aan de zijlijn van het  
voetbalveld
Hoe ziet de periode na Bardo 

eruit? Meneer kijkt er al naar 

uit om over een week weer aan 

de zijlijn van het voetbalveld 

te staan om zijn kleinzoon te 

zien voetballen. Hij geeft aan 

dat de mensen wel raar zullen 

opkijken bij de voetbal als ze 

hem daar weer zien. En ook als 

mensen in de wijk hem weer 

zien. “De buurvrouw heeft het 

nieuws over mijn terugkomst al 

rondgebazuind”, zegt hij met een 

grote glimlach op zijn gezicht. 

Ook vertelt hij dat zodra hij thuis 

komt de hulptroepen klaar staan 

om hem bij te staan. Zoals de 

thuiszorg, familie en vrienden. 

Verder blijft hij voor controle 

zijn oncoloog bezoeken. “Die 

reageerde ook verbaasd toen 

hij hoorde dat ik nog leefde”.

Lichter door het leven
Wat is het verschil met Bardo 

voor en na? “Ik ga sowieso heel 

wat lichter door het leven want 

voordat ik bij Bardo kwam, heb ik 

van alles weggegeven; mijn auto, 

elektrische fiets, visgerei. Voordat 

ik bij Bardo kwam, verlangde 

ik naar de dood. Mijn vrouw is 

jaren geleden ook overleden. Nu, 

na Bardo, weet ik dat ik dood 

ga, maar wanneer... wie zal het 

zeggen?”  

Activiteitenoverzicht 

 
 ONTMOETEN

 
Mantelzorgers: vind je balans 
Samen met lotgenoten en gastsprekers ontdekken 
hoe je je balans kunt vinden en ondersteund kan 
worden in je rol als mantelzorger.
 

Woensdag 7 maart 2018  
14.00  -  15.30 uur   gratis

 
Wekelijkse inloop 
Tijdens het inloopuur kun je terecht voor een 
gesprek, informatie, advies of ontspanning. Loop 
gerust eens binnen. Aanmelden is niet nodig. 

Elke donderdag van de week 
10.00  -  11.00 uur  gratis 

 
Nabestaanden: samen lichter  
Samen met gelijkgestemden een avond ervaren in 
het teken van ontspannen samenzijn en waarin alles 
besproken, geluisterd en/of ervaren kan worden. 

Woensdag 21 maart 2018  
19.00  -  20.30 uur   gratis

 
Bloemen in Bardo    
Tijdens deze workshop schilder je in stilte samen 
met anderen onder begeleiding van kunstenaar Peik 
Suyling bloemen. Spelen met kleuren en vormen 
geeft verbinding. Neem contact met ons op als jij, 
eventueel met een naaste, hieraan wilt deelnemen. 
De workshop wordt in overleg met jou gepland. 

Dinsdag 27 maart 2018 
14.30  -  15.30 uur   5 euro 

 
Spreekuur voor mantelzorgers  
Als mantelzorger ben je vaak, naast de verzorging 
van je naaste, druk met zaken uitzoeken. Mantel-
zorgmakelaar Co Beukema kan je hierbij onder-
steunen. Als je wilt, regelen wij een vrijwilliger  
die thuis even je taken overneemt tijdens deze ont-
moeting. Maak een afspraak via tel. 020-3335353 
of cbeukema@mantelzorgenmeer.nl. 

 
Wordt in overleg gepland  gratis

 
 CREATIEF

Kijk op www.hospicebardo.nl/agenda-trefpunt voor een uitgebreide uitleg per activiteit.  

Wil je dit activiteitenoverzicht voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  consulent@bardothuis.nl onder vermelding van ‘Activiteitenoverzicht ’t Trefpunt’.

 twitter.com/HospiceBardo
 www.facebook.com/HospiceBardo
 www.linkedin.com/company/2883859

Omdat je er niet alleen voor staat!

Bardo biedt een doorlopend programma aan mensen die te horen hebben gekregen dat genezen niet meer mogelijk is en ook voor diens naasten. Na de eerste schok komen vaak vragen, emoties en onzekerheden naar boven. Bardo staat jou en ook je naasten graag met raad en daad bij. Ook kun je steun en herkenning ervaren door het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen. Veelal vinden de ontmoetingen in Bardo’s ontmoetingsruimte ’t Trefpunt plaats. Op deze plek is de sfeer ontspannen, vind je een luisterend oor, niets moet en van alles is mogelijk. Koffie staat klaar, je bent van harte welkom!

Bardo Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp , 
Tel. 020-3334700,  E-mail consulent@bardothuis.nl

 
 ROND-DE-TAFEL 

 
Wat als ik er straks  
niet meer ben?
Met elkaar gaan we in gesprek over hoe je 
je (klein-)kinderen kunt voorbereiden op het 
afscheid. Neem contact met ons op als jij,  
eventueel met een naaste, hieraan wilt  
deelnemen. De bijeenkomst wordt in overleg  
met jou gepland. 

 
Wordt in overleg gepland  gratis 
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27-02-18   10:37Warm hart voor Bardo leidt  
tot zee aan voorjaarsbloeiers
Op een winterse ochtend in december trof een groepje leerlingen van 

de naastgelegen Praktijkschool De Linie belangrijke voorbereidingen 

in de binnentuin van Bardo. Voorbereidingen die ertoe leiden dat er in 

deze tuin in het voorjaar een kleurenpracht aan bloemen ontstaat.

De leerlingen plantten deze ochtend bloembollen onder begeleiding 

van het vrijwillige tuinteam van Bardo en medewerkers van hoveniers- 

bedrijf StukArt. 

Donatie in bloembollen
De inmiddels gepensioneerde grondlegger van StukArt, Frans Stukart, 

die Bardo een warm hart toedraagt, deed jaren geleden binnen zijn 

netwerk een oproep om bloembollen te schenken aan Bardo. Hieraan 

werd gehoor gegeven door bloembollenbedrijf De Ree Holland uit  

Lisserbroek die sinds jaar en dag zo’n 2500 bloembollen aan Bardo  

doneert. Met hulp van leerlingen van De Linie worden deze bollen  

jaarlijks geplant. Elk voorjaar weer leidt deze actie tot een zee aan  

voorjaarsbloeiers in de binnentuin. Van deze kleurenpracht kunnen  

de gasten met een kamer aan de binnentuin heerlijk genieten.

Heel veel dank aan het adres van De Ree Holland, StukArt, de leerlingen 

van Praktijkschool De Linie en uiteraard de Bardo-tuinvrijwilligers!  

 

Ondersteuning 
voor thuis op maat 
“Ik voel me gehoord, 

begeleid, gesteund en 

ook verwend. Kortom, 

gezien.” Deze uitspraak 

komt van een vrouw 

wiens man zich bevond 

in de laatste levens-

fase en die beiden op 

diverse manieren 

ondersteuning thuis 

ontvingen van Bardo. 

Te horen krijgen dat je 

niet meer beter wordt, 

is een harde boodschap 

waarbij  vragen, emoties en onzekerheden bij 

zowel patiënten als naasten naar boven 

komen. Om mensen die levensbedreigend en 

ongeneeslijk ziek zijn en die thuis wonen en hun 

naasten te kunnen ondersteunen, organiseert 

Bardo maandelijks uiteenlopende activiteiten. 

Van bijvoorbeeld een creatieve sessie ‘Bloemen 

in Bardo’ waarbij in stilte bloemen worden 

geschilderd onder begeleiding van ontwerper/

kunstenaar Peik Suyling, en die door menig 

patiënt al goed is ontvangen. Tot en met een 

spreekuur met mantelzorgmakelaar Co Beukema 

die mantelzorgers met raad en daad kan bijstaan 

in het uitzoeken en regelen van allerlei zaken. 

Ook is er een wekelijks inloopspreekuur waar 

iedereen terecht kan met vragen of gewoon 

voor een gesprek met een kop koffie. Alles mag 

er zijn. De activiteiten vinden plaats in ’t Trefpunt, 

het ontmoetingscentrum van Bardo, dat zich  

ook in het hospice bevindt. Een overzicht van 

alle activiteiten is te vinden via: https://www.

hospicebardo.nl/agenda-trefpunt

Leerlingen van De Linie plantten bloembollen in de binnentuin van Bardo.

Bardo beoordeeld

op www.zorgkaartnederland.nl

op https://palliatief.qualiview.nl
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Heb je een mooie ervaring of bijzonder verhaal over  

de zorg van Bardo in de laatste fase en wil je deze 

met ons delen in de Nieuwsbrief?

Stuur een e-mail naar info@hospicebardo.nl

Het is een mistig begin van de winter 

op 21 december 2017 maar in kamer 8 

in Bardo is daar niets van te merken. 

Ineke Hoonakker zit stralend in een 

comfortabele fauteuil die gericht is 

naar de open deur. Ze geeft aan dat 

ze het fijn vindt om te zien wat er 

allemaal gebeurt in het huis en wie 

er allemaal voorbij lopen.

Pionieren bij Bardo 
Bardo is Ineke niet vreemd. Tijdens  

het ontstaan van Bardo, ruim 16 jaar 

geleden, was zij erbij als gewaardeerde 

vrijwilliger van het eerste uur. Ze legt 

uit: “In die tijd waren we volop aan het 

pionieren want niemand bij Bardo had 

nog ervaring met in een hospice wer-

ken. Heerlijk was dat! De verpleegkun-

digen waren jaloers op de vrijwilligers 

want die kregen bij het begin al een 

training aangeboden terwijl het voor 

de verpleegkundigen ook allemaal 

nieuw was. Bijna niemand kende elkaar 

toen we begonnen. En wonderwel ging 

het al meteen goed, en iedereen raakte 

snel op elkaar ingesteld.” 

Woorden van Ineke voor Bardo
Ineke heeft zich actief ingezet voor Bar-

do. Zo verzorgde ze regelmatig rondlei-

dingen in het huis, dat toen nog op een 

locatie in de Hoofddorpse wijk Born-

holm stond. Ook schreef zij jarenlang 

ollekebollekes voor de nieuwsbrief van 

Bardo. Een olleke-bolleke is een vers-

vorm die zich kenmerkt door enerzijds 

eenvoud en anderzijds een groot aantal 

beperkende regels. Een aantal van de 

gedichten die voorgelezen worden tij-

dens een uitgeleide (een ritueel waarbij 

een overleden gast van Bardo uitgeleid 

wordt uit het huis door nabestaanden 

en het team van Bardo) zijn van haar 

hand. Want bovenal is Ineke dichter. 

Zo was zij samen met fotograaf Inge 

Pardaan de drijvende kracht achter het 

ontstaan van DiFo; Dichters en Foto-

grafen Haarlemmermeer. Na een een-

malige samenwerking tussen Dichters-

kring Haarlemmermeer en fotoclub FC 

Positief uit Nieuw-Vennep beviel dit zo 

goed dat beide clubs besloten samen  

te gaan onder de naam DiFo en met 

elkaar de kunstkrachten te bundelen.

Bardo vanaf de 
andere kant ervaren
Toen Bardo eind 2015 verhuisde naar 

een nieuwbouwcomplex, was dat het 

moment voor Ineke om gas terug te 

nemen en zich niet meer in te zetten 

voor regelmatige diensten in Bardo. 

Wel bleef ze achter de schermen actief 

met wat administratie (statistiek) en 

rondleidingen. Met grote trots heeft zij 

aan veel mensen laten zien hoe mooi 

Bardo is. Maar vooral over de visie en 

de daaruit voortvloeiende werkwijze 

van liefde en aandacht wist ze enthou-

siast te vertellen tijdens de rondleidin-

gen. Op 29 november was het moment 

daar voor haar om Bardo van de andere 

kant te ervaren, als gast. Ze spreekt uit 

dat ze dankbaar is dat het team van 

Bardo zo goed voor haar zorgt. Begin 

december stapte ze zelfs nog samen 

met haar partner in het huwelijksboot-

je in Bardo. Na afloop van de trouwce-

remonie sprak ze de prachtige woor-

den: “De ruimte is gevuld met liefde.”

Vormgedicht om Bardo  
te bedanken
Om het team van Bardo te bedanken 

voor alle goede zorgen, wil Ineke een 

cadeau aanbieden. Een cadeau van 

letterlijk eigen hand, gemaakt door 

haarzelf en fotograaf Edith met wie ze 

samenwerkte vanuit het DiFo-verband. 

Het kunstwerk, genaamd Oud en 

Nieuw, is een combinatie van een foto 

en een gedicht waarbij de nieuwe 

kleuren op de oude pier van 

Scheveningen centraal staan. Ineke legt 

uit: “Het is een vormgedicht waarbij de 

inhoud van een gedicht door de vorm 

ervan wordt uitgebeeld, nader 

uitgelegd, of benadrukt.” Bardo-

directeur Marion Sonneveld neemt het 

kunstwerk van Ineke en Edith van 

Ouden in ontvangst in de naast-

gelegen stilteruimte (op foto v.l.n.r. 

Ineke, Marion en Edith). 

Terug in haar kamer vertrouwt Ineke 

ons toe: “Het is toch anders als je aan 

de andere kant staat. Als je je voor 

Bardo inzet, heb je een idee maar echt 

weten hoe het is, ervaar je pas vanaf de 

andere kant.” Wat we wel weten, is dat 

Ineke een tomeloos enthousiasme en 

positieve instelling heeft en zelfs in 

deze laatste dagen nog vaak de mooie 

kant van het leven kan zien. Natuurlijk 

kende zij ook haar moeilijke momenten 

maar ze zegt: “Ik ben zo dankbaar voor 

de mooie dingen die ik meemaak in

het leven.”  

Ineke overleed op 20 januari 2018  

in Bardo.

Zie voor meer informatie over:

Dichterskring Haarlemmermeer: 

https://dichterskringhaarlemmermeer. 

wordpress.com 

DiFo: http://fc-positief.nl/wp/difo 

Dankbaar voor de mooie dingen in het leven 

Van vrijwilliger van het  
eerste uur naar gast bij Bardo 
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Welk team wint de Dick Cohen wisselbeker in 2018?

Jonge zorgprofessionals over de vloer 
Voor Bardo is het continue leren een 

belangrijke pijler om patiënten zo goed 

mogelijk te kunnen verzorgen en bij te kunnen 

staan. Daarom gaat er veel aandacht uit naar 

het leren op uiteenlopende manieren en 

met uiteenlopende groepen professionals. 

De vakkennis en ervaringen die het zorgteam 

van Bardo in het hospice en bij patiënten in de 

thuissituatie opdoet, wordt enerzijds gedeeld 

met vakgenoten van andere organisaties tijdens 

ontmoetingen en het aanbieden van bijscholin-

gen. Anderzijds vindt Bardo het ook belangrijk 

om kennis en ervaringen uit te wisselen met 

beginnende experts. Jonge zorgprofessionals 

die een frisse kijk hebben op de palliatieve zorg 

en op hoe Bardo het doet. Deze blik kan veel 

brengen in hoe zaken beter kunnen. 

Leren van elkaar
Om een inkijk te bieden aan jonge 

professionals in de palliatieve zorg, loopt er 

doorlopend een arts in opleiding vanuit het 

AMC stage in het hospice. Ook leren de 

teamleden van Bardo op hun beurt weer 

van de stagiairs. Zo verzorgde Bastiaan van 

Nieuwenhuizen, huisarts in opleiding en 

stagiair bij Bardo van december 2017 tot maart 

2018, voor geïnteresseerde teamleden van 

Bardo een lezing over persoonlijkheidstrekjes. 

Bastiaan vertelde enthousiast over hoe je 

deze kunt herkennen en hoe je hiermee in 

de dagelijkse zorg effectief om kunt gaan.  

Dit bleek een interessante en praktische lezing 

waar zo’n 18 teamleden op afkwamen.

Nadere kennismaking met hospicezorg
Bovendien zet Bardo regelmatig de deuren 

open voor jonge professionals. Zo verzorgt 

Bardo meerdere keren per jaar aan huisartsen 

in opleiding van het AMC die zich willen 

specialiseren in palliatieve zorg een middag 

scholing in het hospice. Ook verwelkomde 

Bardo afgelopen januari een groep verpleeg-

kundigen in opleiding van het Nova College in 

Haarlem voor een presentatie en rondleiding  

in het hospice. 

Na afloop zei een leerling: “Ik dacht dat alles 

in een hospice alleen maar gericht was op 

stervensbegeleiding. Ik had geen idee dat er 

ook zoveel leuke momenten in een hospice 

plaatsvinden, zoals het vieren van een bruiloft 

of verjaardag.”

De onderlinge uitwisseling van kennis en 

vragen van bezoekers inspireert het Bardo-

team om ook met een frisse blik te blijven 

kijken naar hun vakgebied.  

Verpleegkundigen in opleiding tijdens 
een rondleiding door het hospice. 

 

Golfen voor Bardo 
op 2 oktober 2018 
Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) maakt zich hard voor  

een duurzame toekomst van Bardo. Dit doet SVHB op tal van manieren, 

waaronder het onderhouden en enthousiasmeren van een zakelijke 

groep Vrienden die zich inzet voor Bardo. 

Zo organiseert SVHB jaarlijks de Bardo Golfdag. In 2018 vindt dit 

benefiettoernooi inclusief diner plaats op dinsdag 2 oktober 2018 en 

 wel op de spectaculaire golflocatie The International. Voor zakelijke 

deelnemers is deze dag een uitgelezen moment om het sportieve 

aangenaam te combineren met het leggen van nieuwe contacten en  

het steunen van een regionaal goed doel. Tijdens dit toernooi tellen zeer 

zeker niet alleen de sportieve prestaties maar bovenal is de bijzondere 

sfeer voelbaar. Een sfeer van Vrienden die allemaal zeer bevlogen zijn als 

het gaat om iets kunnen betekenen voor het hospice, en die zich daar 

graag voor inzetten. Het zorgt al jarenlang voor een heel bijzondere 

ambiance tijdens de dag.

Hoe ziet de dag eruit?  
Deelnemers gaan in flights, bestaande uit vier personen, de strijd met 

elkaar aan. Niet alleen op de baan, maar ook tijdens de veiling wordt er 

flink met elkaar geconcurreerd. De dag wordt afgesloten met een gezellig 

diner in het clubhuis en een veiling met een beperkt aantal topstukken. 

De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan Bardo.

Deelnemen? Wees snel
Enthousiast geworden en benieuwd naar meer informatie zoals hoe je je 

kunt aanmelden? Kijk dan op www.hospicebardo.nl. Of neem contact op 

via tel. 020-3334711 (Communicatie en PR).

Geïnteresseerden dienen wel snel te zijn met aanmelden want het aantal 

flights is beperkt. Tegelijkertijd biedt dit ook de garantie van een exclusieve 

dag èn de uitdaging om de bekende Dick Cohen wisselbeker te winnen!  

Bardo Leest 

In maart 2018 startte ‘Bardo Leest’. 

Een aantal keren per jaar nodigt deze 

‘boekenclub’ mensen van binnen en 

buiten Bardo uit om een boek met elkaar 

te bespreken. ‘Bardo Leest’ vindt op deze 

manier verrijking en verdieping en maakt 

thema’s rondom de palliatieve fase beter 

bespreekbaar. 

Meer weten? Houd de website van Bardo 

voor de aankondigingen in de gaten.
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Wegen 
Een statige deur wordt voor me open geduwd.

Schoorvoetend loop ik de lege zaal in. Rijen banken staren 

me aan, de eerste zijn ‘gereserveerd’. Ik ga op de eerste niet 

gereserveerde rij zitten en kijk voor me uit door de grote 

glazen pui. Het water in de vijver achter het glas spat op  

en de bomen zonder bladeren wuiven in de wind. 

Je kijkt me aan vanaf een groot scherm, gehurkt zittend in 

hoog gras. Dezelfde foto die op jouw rouwkaart staat. Wat 

ging er door je heen toen je deze foto koos? Was je boos? 

Verdrietig? Gaf jouw humor ook hierbij luchtig commentaar? 

Muziek draait. De deuren gaan open. Schuifelende voeten, 

een fluisterende stem. Als iedereen zit, staan we allen op. Jij 

komt binnen, liggend, gedragen op de schouders van zes 

van je dierbaren.

Ik zweet, het papier met programma plakt aan mijn handen. 

Ik heb allang gezien wanneer ik het woord moet nemen, 

maar toch kijk ik nog een keer. Mijn naam staat onveranderd 

op dezelfde plek.

Ik hoor anderen over jou spreken. Angela, geliefde, moeder, 

levensgenieter in de bloei van haar leven, een doener, dame 

met een mening. Het komt overeen met hoe ik jou heb leren 

kennen. Het stelt gerust, maar doet mijn hart niet minder 

bonken. 

Ik weet waarom ik hier ben. Je vroeg het me, samen met je 

man Jeff, in wat bleek ons laatste gesprek te zijn. Je wilde 

dat jouw leven gevierd werd, ook de periode met 

ongeneeslijke kanker, de palliatieve fase. Een uitzonderlijk 

verzoek. Een verzoek dat ik nooit eerder kreeg. Past het  

een dokter wel dit te doen? 

In deze laatste fase leerde je Saskia kennen. Ook moeder, 

ook patiënt, en ook overleden. Samen met Saskia spraken 

we elkaar gedurende twee jaar meerdere keren in Bardo. 

Palliatieve zorg bleek veel breder dan stervensbegeleiding, 

het was ook levensbegeleiding. Onze gesprekken waren 

voor mij het bewijs dat arts en patiënt elkaar als 

stervelingen kunnen ontmoeten en dat dit voor beiden 

verrijkend is. En dus zal ik bij uitzondering hier spreken, 

spreken over leven dat ook in de palliatieve fase centraal 

staat. Ik weet waarom ik hier ben. 

De muziek verstilt. Ik loop naar voren en kijk een zaal vol 

onbekenden in. Mijn ogen richten zich op het papier voor 

me. Met hier en daar een verspreking vertel ik over de weg 

die je aflegde, hoe je daarin anderen deelgenoot maakte 

en kennis overdroeg. Als ik terug loop naar mijn 

plaats geef ik Jeff mijn verhaal op papier.  Aan 

het eind loopt een ieder aanwezig langs jouw 

kist, achterste rijen eerst. De zaal is, op familie 

na, leeg als ik voor je sta. Hier scheiden onze 

wegen. Jij blijft hier, ik moet verder. Weet dat  

ik je lessen niet zal vergeten. Ik zal ze koesteren. 

Je was een bijzondere leermeester. Het ga je 

goed. Weer loop ik de deur door. Geroezemoes 

verwelkomt me. Net als de koffie.

Bardo 
blogt 

 

‘Woorden	van	bardo’	is	het	blog	dat	Christiaan	Rhodius,	arts	bij	Bardo,	maandelijks	schrijft.		

Christiaan	spreekt	mensen	op	een	kwetsbaar	moment	in	hun	leven,	namelijk	als	hun	ziekte		

ongeneeslijk	blijkt	te	zijn	en	ze	op	enig	moment	zullen	komen	te	overlijden.	Deze	ontmoetingen	

zijn	intense	momenten	voor	de	patiënt,	diens	naasten	en	voor	Christiaan	als	arts.	Intens	omdat	

de	dood	als	zodanig	soms	een	derde	gesprekspartner	lijkt	te	zijn.	Zie	hieronder	het	blog	Wegen,	

gepubliceerd	in	januari	2018.	Hierin	beschrijft	Christiaan	over	wat	er	door	hem	heen	gaat	tijdens	

de	uitvaart	van	Angela	Hoes.	In	de	Bardo-nieuwsbrief	van	juni	2017	was	een	interview	met	

Angela	en	Saskia	(Saskia	is	inmiddels	ook	overleden)	te	lezen,	waarin	zij	vertelden	wat	het	voor

hen	betekende	om	via	Bardo	met	een	lotgenoot		in	contact	te	komen.	Onderstaand	blog	en

andere	blogs	zijn	te	lezen	via	www.hospicebardo.nl/woorden-van-bardo

 

Dieren op bezoek
Regelmatig komen er kleine huisdieren op bezoek in Bardo. Dit 

zijn soms eigen huisdieren van onze gasten, maar in onderling 

overleg kan dit ook de kat of hond zijn van onze teamleden.  

Bedoeld om de bewoners die hier prijs op stellen wat afleiding 

te bieden maar ook troost en gezelligheid. 

Dieren voelen haarfijn wat de patiënt wel of niet op prijs stelt.  

Zo gaan ze vaak rustig op bed liggen of zijn ze juist wat actiever  

in het contact met patiënten waarvan deze vaak zichtbaar  

genieten. Op de foto een zichtbaar genietende meneer van  

Vegten (meneer is 21 januari 2018 overleden in Bardo) en  

hondje Miso van teamlid Patricia.
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Heel 2017

Opnames    114

Komend van thuis    42

Komend van ziekenhuis    54

Komend van elders    4

Overleden    106

Ontslagen    12

Gemiddelde verblijfsduur (dagen)    25

Kortste verblijfsduur (dagen)    2

Langste verblijfsduur (dagen)    141

Gemiddelde leeftijd bij opname (jaar)    75

Jongste gast    41

Oudste gast    99

Beroep op consulent palliatieve zorg    166

Nieuwe inzet van vrijwilligers in thuissituatie  25

Bardo in cijfers

Giften
NAAM    SCHENKING 

Mw. Huysmans, als dank voor goede zorg voor dhr. Luiten  50,-

Dhr. en mw. Köhler, voor goede zorg voor mw. Köhler-Mensink  300,- 

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden  200,-

Dhr. Dijkstra, blijk van waardering voor uitstekende zorg voor dhr. Mars  250,-

Stichting Breunesse-van Ginkel  2.300,-

Familie Kammeijer en M. Band, donatie mw. de Boorder  160,-

Mw. Groen  35,-

Mw. Kooij-van Ingen  617,-

Mw. Loonen, opgehaald tijdens uitvaart dhr. Loonen  644,-

Mw. Zwart  250,-

Diaconie der Chr. Gereformeerde Kerk Nieuw-Vennep  237,-

PCI Joannes de Doperkerk Hoofddorp, kerstgift  100,-

Anonieme gift  250,-

Dhr. J. Visser, voor goede zorg mw. Visser-Dijkshoorn  100,-

Mw. van Vegten, schenking voor personeel  200,-

Mw. van Yperen, schenking opgehaald tijdens uitvaart dhr. van Yperen  376,-

BCH, naar aanleiding van opheffing stichting  2.411,-

Stichting Lopen Tegen Kanker, n.a.v. opbrengst 7e editie in Warmond  250,-

Stichting Centrum Bedrijf en Samenleving, n.a.v. opheffing rekening 4.859,-

Mw. Wisman en familie, dank voor liefdevolle zorg mw. Wisman-van der Moolen  500,-

Dhr. Korver en familie Spek, als dank voor goede zorg voor mw. Bood-Spek  250,-

Mw. Seur en familie, als dank voor goede zorg voor dhr. van der Torre  444,-

Dhr. en mw. Heuvelman, dank voor goede zorg mw. Wisman-van der Moolen  50,- 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Archief Bardo, Kees van der Veer, Patricia Rijgersberg 

redactioneel Lucia van der Borg, Marion Sonneveld

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bardo en Stichting Vrienden van Hospice Bardo.

Bijblijven met Bardo-nieuws?  

Volg Bardo via 
social media

Als je telkens op de hoogte wilt blijven met 

wat er in en rondom Bardo gebeurt, volg  

Bardo dan op social media. Bardo is te vinden 

op Twitter, LinkedIn en Facebook en publiceert 

hier regelmatig nieuwtjes, zoals het aanbod 

van palliatieve scholingen, activiteiten ter 

psychosociale ondersteuning voor mensen 

in de thuissituatie, data van te organiseren 

rondleidingen, maar ook gewoon mooie en  

leuke momenten die plaatsvinden in het  

huis en nog veel meer. 

Tips om in gesprek  

te gaan over de 

laatste levensfase

Een gesprek over de laatste fase van je 

leven en je wensen rondom ziekte en 

sterven of over hoe je in die fase van 

betekenis kunt zijn voor anderen, is niet 

eenvoudig. Toch is het advies om zo vroeg 

mogelijk met iemand te praten over de 

laatste fase van je leven. Je houdt zoveel 

mogelijk zelf de regie als er iemand is die 

weet wat je wilt en niet wilt.

Door het gesprek over de laatste 

levensfase aan te gaan, kun je elkaar 

helpen je gevoelens en wensen te 

ordenen. Op de vernieuwde website 

www.ikwilmetjepraten.nu vind je tips 

om een gesprek te starten of je wensen 

op papier te zetten.

 


