In dit nummer onder andere:
•
•
•
•

NIEUWSBRIEF

Over thuis voelen en thuis zijn
Bardo koor in oprichting
Leerstoel Saskia Teunissen
Cirkel van licht

Nieuwsbrief November 2014

Over thuis voelen
en thuis zijn

Cirkel van licht

De meeste mensen geven aan het liefst thuis te willen sterven. Toch lukt dat in veel gevallen niet.
Het onderzoek ‘Regie over plaats van sterven’, dat Berdine Koekoek (Universiteit van Utrecht)
recentelijk in opdracht van VPTZ Nederland (Vrijwilligers in de Palliatieve Zorg) uitvoerde, gaat
onder andere over de vraag: ‘Sterven mensen op de plaats van hun voorkeur?’

Thuis sterven is een belangrijke
waarde in Nederland. De meeste
mensen (68%) geven hier de voorkeur aan. Als het thuis niet gaat of
mensen willen niet thuis sterven
zijn er verschillende alternatieven
voor deze terminale patiënten,
zoals palliatieve units, hospices of
bijna-thuis-huizen. De laatste jaren is dit aantal bedden flink toegenomen. Daarnaast wordt praten
over de dood en wensen rondom

Thuis in Bardo

sterven makkelijker door goede
publieksvoorlichting en aandacht
voor palliatieve zorg in populaire
programma’s zoals het BNN programma ‘Over mijn lijk’.

hun voorkeur zijn overleden stierf
20% in het ziekenhuis, 26% in een
verpleeghuis en 8% in een verzorgingshuis.

Desondanks lijkt er een verschil
te zijn tussen aanvankelijke wens
en daadwerkelijke plek van overlijden.  Slechts 32% van de ongeneeslijk zieken sterft thuis. Van de
mensen die niet op de plaats van

Uit het onderzoek blijkt echter dat
patiënten minder belang hechten
aan de fysieke plaats van sterven
dan de cijfers doen vermoeden.
‘Thuis voelen’ is veel belangrijker
dan ‘thuis zijn’. Hierbij spelen drie
ingrediënten een belangrijke rol;
veiligheid, vertrouwen en de aanwezigheid van naasten. Het verschil
tussen wens en werkelijkheid is
hiermee veel kleiner dan de cijfers
doen vermoeden.

Veiligheid en vertrouwen

Of zoals Chantal Holtkamp, directeur VPTZ in het voorwoord van het
onderzoek zegt:” Eigen regie krijgt
in de laatste fase van het leven juist
een relationeel karakter. En daarom
is voor alle betrokkenen grote
zorgvuldigheid geboden in het
scheppen van voorwaarden voor
deze evenwichtige regie. Ook in het
samenspel tussen formele (professionals)  en informele (vrijwilligers)
zorg is dit een belangrijk thema.” >>

Ook dit jaar organiseert
Bardo weer het evenement
‘Cirkel van licht’. Vanuit het
hart van Bardo maken wij
een cirkel van licht om het
gemis van dierbaren te verzachten en het leven te vieren. We verbinden toen, met
nu en straks. Deze middag
wordt georganiseerd voor
iedereen die in afgelopen
tijd een dierbare is verloren
in Bardo.
Cirkel van licht
Bardo Leerhuis
Burg. Jansoniushof 11
zondag 21 december
17.00-18.00 uur
Wilt u ook bij deze middag
aanwezig zijn? U bent van
harte welkom. Aanmelden
is niet nodig.
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Samen fotoboeken bekijken
Het team van Bardo realiseert zich
dat sfeer, betrokkenheid en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn
voor het thuisgevoel. De huiskamer
vervult hierin een centrale rol.
Ook de tijd en aandacht die de
vrijwilligers  en de professionals
voor onze gasten hebben, zijn van
grote waarde.
De gasten die in Bardo verblijven,
worden actief uitgenodigd om

aan te schuiven in de huiskamer,
gewoon voor de gezelligheid of om
mee te doen met diverse activiteiten. Verpleegkundige Monique:
“We bieden ondersteuning waar
nodig, bijvoorbeeld door het helpen
met verwoorden en een ieder in het
gesprek te betrekken zodat er een
interactie kan ontstaan. Ook is het
fijn om samen fotoboeken te bekijken, (opnieuw) wenskaarten voor
te lezen waar gasten steeds weer
van kunnen genieten. Bepaalde

herinneringen en verhalen komen
naar boven, die dan weer aanleiding
voor een leuk gesprek of anekdote
kunnen zijn.”
Vaak horen wij van de gast of
zijn nabestaande: “Was ik hier
maar eerder naartoe gegaan”. De
drempel om eigen huis en haard te
verlaten is voor veel mensen hoog.
Eenmaal de stap genomen is men
doorgaans opgelucht. Het ‘thuis
voelen’ zit hem gelukkig niet in
het ‘thuis zijn’. 
Bron: Berdine Koekoek; ‘Regie over plaats van sterven’

Met trots presenteren wij…
de nieuwe website!
Weet u het nog? 1 januari begon goed voor Bardo met het winnen van de
goede doelenprijs van internetbureau Redkiwi. Hierbij bleek maar weer
hoe groot onze achterban is. Bardo won met ruim 3800 stemmen,  het
verschil met de nummer twee was 1100 stemmen. Wat waren we blij met
alle stemmers! De prijs bestond uit een gloednieuwe website voorzien van
sprekende foto’s, een promotie film en geschreven in vlotte, begrijpelijke
taal. Aan de site is de afgelopen maanden erg hard gewerkt door ons
eigen projectteam, maar ook door Redkiwi, Margot de Heide (fotografie),
Proosdij producties (film) en Tektschrijvers.nl (eindredactie teksten).
Het resultaat kunt u zien op het bekende webadres www.hospicebardo.nl,
daar is niets aan veranderd. De inhoud is echter totaal vernieuwd. Op de
nieuwe site vindt u per onderdeel (Ondersteuning thuis, Hospice en Leerhuis) de informatie die u zoekt. Een van onze gasten komt aan het woord
in de film en een aantal gasten hebben ‘model’ gestaan voor de foto’s.
Tevens nieuw is de mogelijkheid om direct te doneren, middels een veilige
Ideal omgeving. Met veel enthousiasme is meegewerkt aan het tot stand
komen van de site. Wij zijn TROTS!
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over de site, stuurt u gerust een
mail naar wvanuden@amstelring.nl.

Bijzonder fotomoment
Kerstmis wordt in Bardo traditioneel gevierd met onze gasten en hun
naasten. Dit soort momenten zijn voor de naasten mooie herinneringen,
die wij graag voor hen op foto vastleggen. Dit wordt enorm gewaardeerd, men denkt er zelf vaak niet aan. Afgelopen zomer ontving Bardo
een telefoontje van mevrouw Dekker. Haar echtgenoot was vlak na deze
kerstviering overleden. Nu alles weer een beetje tot rust was gekomen
realiseerde ze zich dat ze geen enkele foto had waar zij samen op
stonden gedurende de 40 jaar van hun huwelijk.
Ze herinnerde zich dat tijdens het kerstdiner door ons enkele kiekjes van
haarzelf en haar echtgenoot waren gemaakt. Door contact op te nemen
met Bardo konden wij de foto’s afdrukken en haar toesturen. Het gemis
werd er niet minder door, maar zij kreeg een tastbare herinnering van
deze laatste kerst samen.
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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

Een dag aan boord
met opgeheven hoofd
De 195e vaart van Stichting Vaarwens werd er één om niet te vergeten.
Ondanks slechte weervoorspellingen brak de zon door toen één van onze
gasten, mevrouw Zwetsloot, vanuit Bardo met Stichting Ambulance
Wens in Monnickendam aankwam. De weergoden waren mevrouw en
haar zoon, schoondochter en kleinkinderen gunstig gezind, het zonnetje
zorgde dat het een perfecte dag werd voor een laatste wens.
Mevrouw Zwetsloot heeft een groot deel van haar leven op Kaageiland
gewoond. Daardoor ontstond het verlangen om nog één keer het water
op te gaan. Vanwege praktische redenen werd uitgeweken naar
Monnickendam, waar De Meander (het schip van Stichting Vaarwens)
ligt. Samen met haar gezin genoot mevrouw van de vaartocht naar
Marken, Monnickendam en Volendam waar ze ook nog in klederdracht
op de foto gingen. Van de dag werd een mooi fotoverslag gemaakt
door Evert, schipper van De Meander.
Voor alle foto’s kunt u kijken op de fanpage van Stichting Vaarwens
op Facebook of op www.stichtingvaarwens.nl

Mw Zwetsloot is begin november overleden.
In reactie hierop stuurden Evert en Inge, van
Stichting Vaarwens ons dit gedicht.

Vaarwens
Laat me voor ik vaarwel zeg
voor ik naar de hemel vaar
eerst nog varen op zee
rusten op een rivier
mijmeren op een meer
Laat me voor een keer
nog drijven in de schoot
van moeder aarde
daarna kan ik veilig
naar ergens anders
naar andere verten
dan ben ik klaar voor
mijn Hemelvaart
Rust zacht...
Nautische groet,
Evert en Inge

Stichting Vaarwens organiseert dagtochten met mensen met een zeer slechte
levensverwachting door een levensbedreigende ziekte. Vaak werkt Stichting
Vaarwens samen met Stichting Ambulancewens. Deze stichting laat laatste
wensen van niet mobiele terminale mensen uitkomen. Beide stichtingen werken
met vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften.
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‘Verbinden en loslaten’
Leerstoel Hospicezorg voor
Saskia Teunissen

Lions steken handjes
uit de mouwen
door ‘Lion’ Adri Verbeek

Op 5 november hield prof. dr. Saskia Teunissen, directeur Academisch
Hospice Demeter, haar oratie getiteld ‘Verbinden en loslaten’ voor de
leerstoel Hospicezorg binnen UMC Utrecht. Zij is hiermee de eerste
Nederlandse hoogleraar Hospicezorg. De leerstoel biedt Saskia onder
andere de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen naar wat
mensen in de laatste levensfase nodig hebben, om met die parate kennis,
zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op hun wensen en behoeften.
Saskia wil zich de komende vijf jaar verdiepen in ‘Hospicezorg van de
Toekomst – hospicezorg 3.0.’ Haar inspiratie kwam voort uit een uitspraak van een van haar patiënten “dit hospice is een mentale Intensive
Care.” Het doel is om hospicezorg te verbeteren. Dit kan gedaan worden
door onder andere onderstaande punten:
• Meer crisisopname mogelijkheden in hospices, om crisisopnames in
een ziekenhuis te voorkomen.
• Vergroten van de mogelijkheden voor ‘respijtzorg’ (= tijdelijke opname
om rust te creëren). Respijtzorg wordt geboden om patiënt en mantelzorgers concreet te ondersteunen bij het realiseren van de wens om
thuis te sterven.
• Tijdelijke opnames realiseren voor probleemanalyse in de laatste
levensfase om daarmee de huisarts, thuiszorg en vrijwilligers te
ondersteunen bij zorgverlening in de eerste lijn.
• Continueren van opname in een hospicefaciliteit als het thuis sterven
toch niet haalbaar of wenselijk blijkt.
• Afbouwen van langer durende opnames, wanneer de deskundige
en onderscheidende zorg niet meer van toepassing is.  

Zaterdagmorgen 1 november klokslag  8.30 uur startte
de dag voor het tuinonderhoud bij Hospice Bardo. Deze
activiteit van de Lionsclub Haarlemmermeer onder de
onvermoeibare en bezielende leiding van Lion, Frans
Stukart, kent een jarenlange traditie. Twee maal per
jaar wordt groot onderhoud aan de tuin gepleegd, ondersteund door een aantal Bardo vrijwilligers met groene
vingers. Daar horen ook oud bestuurslid Peter Rethans en
oprichter van het eerste uur, Neeltje Zoet bij. Twee geweldige medewerkers van de firma Stukart Tuinen hielpen
tevens vrijwillig op hun vrije zaterdag ochtend mee. Zij
vonden het te gevaarlijk om de Lions in de hoge bomen
te laten klimmen om te gaan snoeien.
Veel werk is verzet, alle heggen scheren, snoeien, onkruid
vrijmaken, grond losmaken en vegen. Met als hoofdzaak  
het planten van de enorme hoeveelheid bollen, in alle
variaties die er maar te bedenken zijn. Wederom allemaal
gesponsord door Firma de Rhee. Geweldig dat er
bedrijven zijn die op hun manier Hospice Bardo en haar
gasten gelukkig maken.
Wat een geluk met het weer, dat was zomers te noemen,
en kostte menig druppeltje zweet. Met ongeveer 17 paar
helpende handen, en met een inzet van meer dan 100%
was al het werk in enkele uren gedaan. Nu maar afwachten wat in het voorjaar het resultaat zal zijn. Wij denken
aan een miniatuur Keukenhof.  

Bardo Golfdag fenomenaal!
Op woensdag 1 oktober organiseerden De Vrienden van Hospice Bardo de vijfde editie
van het jaarlijkse golftoernooi op de Haarlemmermeersche Golfclub. Naast een vijftal
trouwe sponsors (Dura Vermeer, Witzel, Fluor, Familie Van der Poppe en McGill) die alle
jaren deel hebben genomen aan dit toernooi, mocht Bardo rekenen op de steun van
ruim 70 andere deelnemers. De dag werd beschikbaar gesteld door Zenner. Ook de
Haarlemmermeersche Golfclub draagt jaarlijks haar sponsorsteentje bij.
Met de fantastische opbrengst van € 32.000, kunnen we blijven doen waar we voor
staan, optimale palliatieve zorg verlenen aan mensen in de laatste fase van het leven.
Om de zorg voor iedereen toegankelijk én op het door ons gewenste niveau te houden
zijn wij deels afhankelijk van fondsenwerving. Met de opbrengst van deze dag kunnen
wij deze visie trouw blijven.
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Van zingen word je blij
Bardo koor in oprichting, door
vrijwilliger Rieneke

Dagcentrum ontzorgt!
Het dagcentrum van Bardo is er klaar voor. Binnenkort zullen
wij de eerste bezoekers ontvangen in onze ontspannen en
huiselijke ruimte. Ongeneeslijk zieken en hun naasten willen
doorgaans zo lang mogelijk thuis blijven. In het dagcentrum
wordt een extra dienstverlening geboden als toevoeging aan
de reeds georganiseerde zorg.

Ik ben nog niet zo heel lang vrijwilliger bij Bardo, maar merkte al gauw dat
ik hier als vrijwilliger ook wat met mijn beroep kan. Bij Bardo wordt veel
gezongen. Maandelijks tijdens het piano uurtje van Rob van Dijk, maar
ook andere momenten worden aangegrepen voor een lied. Er bestaat
zelfs al jaren een Bardo lied. Tot nu toe was er echter geen eigen Bardo
koor. Vanwege mijn achtergrond (Ik heb een theaterschool in Hoofddorp
waar ik musicalles geef aan kinderen vanaf 6 jaar t/m volwassenen en
ik geef les op de Paul van Vliet academie te Den Haag), werd ik al gauw
benaderd met de vraag of ik dit wilde oppakken.
Het Bardo koor is voor alle teamleden, of je nu kunt zingen of niet. Als
je er maar plezier in hebt. We hebben onlangs ook twee heren mogen
verwelkomen en daar zijn we erg blij mee!
Iedere twee weken oefenen we en binnenkort zal het koor te horen
zijn tijdens de Cirkel van licht. (lees meer op pag. 1 van de Nieuwsbrief).
Ook komt er met kerst een optreden in de huiskamer. U zult vast nog
meer van ons horen!

We starten met lunchbijeenkomsten, waarin een thema centraal zal staan. Ook worden er koffieochtenden georganiseerd
waarin men anderen kan ontmoeten die in dezelfde situatie
verkeren, en waar men een  luisterend oor vindt. De gespecialiseerd verpleegkundige is  aanwezig waarbij men terecht kan
met allerlei vragen met betrekking tot het ziek zijn. Een bezoek
aan het dagcentrum kan het gevoel geven ‘er even tussenuit’ te
zijn. Tegelijkertijd gunt het de naasten een moment van rust en
ontspanning en ruimte voor eigen activiteiten. In de loop van
volgend jaar zal het aanbod verder uitgebreid gaan worden.  
Wilt u meer weten over de activiteiten in het dagcentrum?
Kijk dan op onze website.

Loop tegen kanker
Vriend worden
Voor minimaal € 25,- per jaar
bent u ‘vriend’, steunt u ons
werk en ontvangt u de nieuwsbrief
met de ontwikkelingen
en achtergrondinformatie.

Soms loopt het leven anders… De familie Van Diest uit Warmond werd
in korte tijd vijf keer getroffen door kanker. Voor enkele van deze familieleden bleek de ziekte niet te overwinnen. Dat leidde tot een initiatief van
Corina en Johan van Diest, om zelf daadwerkelijk iets te doen tegen kanker.
‘Lopen tegen Kanker’ ontstond en in 2010 vond de eerste loop plaats.
Op 12 oktober 2014 werd de vierde loop gehouden. Van een klein initiatief vier jaar geleden, inmiddels uitgegroeid tot regionaal loopevenement
met ruim 2000 deelnemers! Vanuit de Stichting Lopen tegen Kanker
worden een aantal goede doelen gesteund, waaronder dit jaar ook Bardo.
Willeke, medewerker PR en Communicatie bij Bardo, mocht een cheque
van € 1250 in ontvangst nemen waarmee we de materialen voor de
creatieve sessies in het Dagcentrum kunnen aanschaffen.
We zijn dankbaar voor deze bijdrage.

Een eenmalige donatie is natuurlijk
ook van harte welkom.
Kijk op www.hospicebardo.nl
of bel met 020 333 47 00.
Stichting Vrienden van Hospice Bardo
IBAN NL89 RABO 0324 5720 93
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Filmtip!

Sponsorbijdragen
NAAM							
Mevrouw A.P. de Jong-Riemersma

SCHENKING
2.000,-

Diaconie Gereformeerde Kerk Nieuw-Vennep

362,-

Volendammer Vishandel Pierre

250,-

Rustende Jager Beheer BV             	 350,Mevrouw M. Burgers-van der Linden

Brozer door verpleegkundige Bärbel

1.000,-

Reunie oud Weberbuurt bewoners

350,-

De heer L.H.J. van der Meer

200,-

Met een aantal collega’s bezochten we de film Brozer.
Een indringende film waarin we 4 zussen zien. Een van
de zussen heeft borstkanker met uitzaaiingen en een  
levensverwachting van een jaar. De film is geen fictie
maar werkelijkheid. Een van de actrices heeft daadwerkelijk borstkanker en haar proces wordt gevolgd. De
actrices zijn in het dagelijkse leven vriendinnen. Halverwege de film wordt de film een documentaire omdat
de actrices het filmscript en de werkelijkheid niet meer
kunnen scheiden. De film legt vast wat  een ‘naderend’
afscheid van het leven bij iemand en haar naasten te
weeg brengt zoals: zoveel mogelijk samen willen zijn,
delen wat belangrijk is, irritaties die ontstaan door het
samen willen zijn, rolpatronen, angsten, teleurstellingen,
eerlijk zijn in wat je wel en niet nog met iemand aan wil
gaan, afstand willen en je daar schuldig over voelen.

Het vertrek van de mier
In de reeks publieksavonden en scholingen vond op 19 november
het literair concert van Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwartet plaats. Wederom was de podiumzaal van Pier K tot de
nok gevuld. In ‘het vertrek van de mier’, een voor volwassenen
geschreven dieren-verhaal, gaat het over zelfbewustzijn, onzekerheden en afscheid. Het verhaal van de mier die verstrikt raakt
in een identiteitscrisis werd door Toon Tellegen, schrijver, arts
en dichter, op de juiste toon voorgedragen. De muzikale ondersteuning zorgde ervoor dat het verhaal tot leven kwam.
De laatste publieksavond met als thema ‘Rouw binnen het gezin’ is op 11 december.
De avond wordt verzorgd door Daan Westerink, docent rouw en verlieskunde, journalist
en schrijver. Aanmelden kan via: www.hospicebardo/leerhuis/agendaleerhuis.nl

De film zit vol met humor. Een van de zussen stelt voor
de zelfde rode jurken te dragen om de samenhorigheid
en onderlinge steun te benadrukken. ‘Mooi vond ik de
beelden waarin de vrouw haar ‘gehavende’ lichaam,
de aftakeling van haar lichaam, met ons deelt.’

Bardo in cijfers
Bardo in cijfers t/m 3e kwartaal 2014
 	 
Opnames			
63
Gem. leeftijd bij opname
75 jaar
Jongste gast		
49 jaar
Oudste gast		
97 jaar
Overleden		
53
Ontslagen		
4
Gemiddelde opnameduur
36 dagen
Kortste opnameduur
1 dag
Langste opnameduur
242 dagen
Komend van thuis		
36
Komend van ziekenhuis
22
Komend van elders		
5

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Jan Aukes, Hugo Gosse, Frans Stukart, Stichting Lopen tegen Kanker, Stichting Vaarwens
redactioneel Adri Verbeek, Bärbel Messink, Marion Sonneveld, Monique Nijs, Rieneke van Nunen, Willeke van Uden
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
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