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Is het euthanasiedebat
eenzijdig en oppervlakkig?
Op 21 januari jl. heeft schrijver en journalist Gerbert van Loenen deze prikkelende vraag aan de
orde gesteld tijdens een bijeenkomst voor belangstellenden in Bardo. De avond stond geprogrammeerd in het kader van de voorlichtings- en scholing cyclus, ‘Over leven en dood gesproken’ (lees
meer op pag. 2) waarin naast voorlichting ook actuele zaken aan bod komen. Met zijn boek ‘Lof der
onvolmaaktheid’ breekt van Loenen een lans voor een breder debat over het thema euthanasie.
Tijdens de bijeenkomst is Gerbert van Loenen hierover in gesprek gegaan met de aanwezigen.
Voorafgaand aan de avond stelde Bardo een aantal vragen aan Gerbert van Loenen.

Wat is de aanleiding
geweest om het boek te gaan
schrijven?
“In de loop der jaren merkte ik bij
mezelf een toenemende onvrede
met hoe wij in de media berichten
over leven met handicaps, toenemende aftakeling, en ernstige
ziekten. Het voelde zo ongemakkelijk hoe doorgaans wordt bericht over euthanasie of over hulp
bij zelfdoding. Er is zo’n gretig-

heid om te kiezen voor de meest
heftige verhalen. Daar ben ik me
steeds meer mee bezig gaan houden en over gaan schrijven, onder
andere voor Trouw. Maar ook in
mijn eigen twee boeken, waarvan
‘Lof der onvolmaaktheid’ het laatste is, probeer ik te onderzoeken
hoe we in de media schrijven over
mensen die te maken hebben met
hun eigen kwetsbaarheid. Op tv is
dat vaak met verhalen die heftig

eindigen, met (hulp bij) zelfdoding
of euthanasie. Naast die groep
mensen, is er ook een grote groep
die erin slaagt om na verloop van
tijd een vorm te vinden om door te
leven met hun gebreken of ziekte.
En die groep komt meestal niet op
tv. De focus lijkt te liggen op de
meest dramatische verhalen en
daarmee laten we maar de helft
zien. Die andere levensverhalen
wil ik ook laten zien.”  

Programma
‘Over leven en dood
gesproken’
Waar kunt u zich
nog voor aanmelden?
• 9 februari
Een helder verhaal over nalaten
Door Notaris Tasseron
• 23 maart
Weerzien
Een avond met medium
Myrthe Bruinzeel
en Yvon Tuinte, singer/songwriter

Naast dit programma voor
belangstellenden organiseert
Bardo een soortgelijk programma
voor zorgprofessionals.
Meer informatie?
www.hospicebardo.nl/leerhuis

Wat heeft het boek teweeg
gebracht?
“Ik ben veel uitgenodigd door
kleine gezelschappen, op radio
geweest en kwam in de landelijke kranten uitgebreid aan het
woord. Ik had gehoopt ook te
worden uitgenodigd voor een
bekend tv programma. Dat is
helaas tot nu toe niet gelukt. Er
wordt eenzijdig bericht en het is
moeilijk om daartussen te komen.
Ik probeer de onderstroom in de
samenleving zichtbaar te maken
en een stem te geven, namelijk

Nieuwsbrief Februari 2016
Bladzijde 1 / 6

door alternatieven te bieden, met
alle respect voor de mensen die
kiezen voor euthanasie. Daarmee
geef ik een tegengeluid. Ik merk
wel dat er iets meer ruimte komt
voor nuancering, voor andere
levensverhalen. Tien jaar geleden,
toen ik hiermee begon werd er
met grote ogen naar me gekeken.
Ik krijg steeds meer positieve response en merk dat ik mensen aan
het denken zet.”

Hoe kijk je naar de ontwikkelingen rondom euthanasie?
“De euthanasiewet staat buiten
kijf, daar komt niemand meer
aan. Maar ik zie het zelf vooral
als een noodoplossing, het is de
minst slechte oplossing in een
noodsituatie. Er zijn ook andere
oplossingen voor in de laatste
fase. Tijdens mijn onderzoek heb

ik meegemaakt dat een schijnbaar uitzichtloze situatie op een
bepaalde manier heel zinvol kan
zijn. Doordat we eerst de discussie over euthanasie hebben gehad
en daarna pas palliatieve zorg
zijn gaan uitbreiden is de situatie
ontstaan dat mensen denken dat
euthanasie het antwoord is op
een afschuwelijk sterfbed, terwijl
er een ander antwoord mogelijk
is, namelijk een betere verzorging.
Die verschillende opties moeten
open zijn. Mensen moeten niet
gedwongen worden tot euthanasie omdat de zorg zo slecht is.
De ‘laatste wil pil’ is heel actueel.
Ik maak me daar heel grote zorgen
over. Als je wilt kun je deze nu al
bestellen in China of Noord Amerika. Ik ben ertegen dat we dat
gaan normaliseren. In de discussie

over deze pil gaat het altijd over
hele liefdevolle families, en sterke
zelfredzame personen. Maar we
leven ook in een wereld met veel
mensen in kwetsbare posities.
Ook mensen in die situaties moeten we bekijken in de discussie
over de laatste wil pil.
Moet de laatste wil pil er komen
om makkelijker een eind aan je
leven te maken. Willen we dat wel
of moeten we ons achter de oren
krabben? Aan de hand van afwijkende levensverhalen van mensen
die hele andere keuzes maken dan
wat je normaal gesproken leest en
ziet ben ik van mening dat we dat
laatste moeten doen.”

Hoe zie je de rol van Bardo?
“De grootste bijdrage leveren
jullie in de dagelijkse praktijk, met
de zorg die jullie bieden.

Wat me opvalt is dat je in Nederland de hospices minder hoort
dan bijvoorbeeld in Duitsland.
Men mengt zich vanuit hospices
weinig in het politiek debat. Ook
vind ik het gek dat mijn collega
journalisten voor een artikel over
euthanasie wel met de NVVE
(Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig levenseinde) bellen
maar niet met een hospice. Een
hospice kan heel veel vertellen
over de verschillende keuzes die
mensen kunnen maken. De berichtgeving zou meer veelzijdig
kunnen zijn.” 

‘Over leven en dood gesproken’
Een serie thema- en voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden
Praten over dood is een van de moeilijkste dingen die bestaan

Kwijt

In het najaar van 2015 is Bardo gestart met een nieuwe cyclus
voorlichting en scholing met de titel ‘Over leven en dood’. Een
divers en breed programma met themabijeenkomsten voor belangstellenden, waarbij het gaat over emoties en gevoelens, zingeving
en fysieke klachten, actuele en culturele zaken. De doelgroepen
van de bijeenkomsten variëren van jong tot oud.
Bardo wil met deze voorlichting meer contact krijgen met de
samenleving en het gesprek over de dood toegankelijk maken.
Er rust nog altijd een taboe op thema’s die met dood te maken
hebben. Een taboe dat het spreken hierover in de weg staat. En
dat terwijl de dood voor ons allemaal vroeg of laat realiteit wordt.
Een aantal themabijeenkomsten heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een overzicht van de indrukken en recensies:

Theatervoorstelling Kwijt, speciaal bedoeld voor kinderen ging
over missen, afscheid nemen, dapper zijn en volhouden. En over
diep in je hart weten dat verdrietig zijn bij het leven hoort. Het
meisje Matzoe, gespeeld door Daniëlle van de Ven, vroeg de aanwezige kinderen of zij ook weleens verdrietig zijn. Spelenderwijs
werd tijdens de voorstelling verlies bespreekbaar gemaakt.
Reacties van ouders in de zaal:
“Dit zou ieder kind moeten zien. Hier hoeft geen leeftijd aan
verbonden te worden.”
“Ik was een beetje huiverig, zou het eng of verdrietig zijn..., maar
de manier waarop het verhaal werd gebracht is vrolijk en grappig.”
“Ik heb nu een kapstok gekregen. Als er sprake is van verlies kan ik
teruggrijpen op deze voorstelling.”

Het leven wordt niet meer zoals het was
Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel vertelde tijdens
de avond over niet aangeboren hersenletsel, wat hersenletsel
doet met jou en je brein.
Marije van den Heerik, deelnemer:
“Mijn schoonmoeder kreeg onlangs twee herseninfarcten vlak na
elkaar. Door deze avond heb ik het gevoel dat ik nog beter begrijp,
tegen welke problemen zij aanloopt. Begrip is volgens mij de sleutel
om geduldig en liefdevol te blijven reageren. Het waardevolst was
voor mij de heldere uitleg over alle verbindingen in de hersenen en
het feit dat er zoveel gebieden in de hersenen een rol spelen bij
zowel fysieke als mentale activiteiten. Ik wist al veel, maar door de
boeiende manier van vertellen en de concrete voorbeelden, is het
meer gaan leven.” 
de kinderen doen uitbundig mee met Matzoe
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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

Brigitta Berntzen is sinds 2013 werkzaam bij Bardo als gastvrijwilliger. Daarnaast werkt zij in

de huisartsenpraktijk van haar echtgenoot, Paul Berntzen, in de Hoofddorpse wijk Toolenburg.
Waarom ben je als vrijwilliger bij Bardo
gaan werken?

Wat valt je op in de samenwerking
tussen huisartsen en Bardo?

“Mijn eerste kennismaking met Hospice Bardo
was zo’n vier jaar geleden. Een patiënt uit onze
huisartsenpraktijk verbleef in Bardo. Ik bezocht
hem daar en was meteen onder de indruk van
de sfeer en warmte die er heerste. Die dag is
bij mij het idee ontstaan, dat ik graag een onderdeel wilde uitmaken van deze bijzondere
zorginstelling.”

“Met enige regelmaat bezoeken de huisartsen
hun patiënten in Bardo. Toch is er mijns inziens
nog veel onbekendheid bij huisartsen, maar
ook andere specialisten, over Bardo en de mogelijkheden. Nog meer informatie, zodat zij hun
patiënten beter op de hoogte kunnen brengen
van de mogelijkheden die een hospice zoals
Bardo heeft. Uiteindelijk zal er aan gewerkt
moeten worden de drempel (die zeker bij veel
mensen aanwezig is) te verlagen.”

Wat valt je op als je jouw werk in
Bardo vergelijkt, met het werk in
de huisartsenpraktijk?
“Er zijn vele parallellen. Het werk bij Bardo zie
ik duidelijk als een verlengstuk van de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.
De zorg in de huisartsenpraktijk start vanaf
de geboorte tot overlijden of tot vertrek naar
verpleeghuis of hospice. Een huisarts blijft
betrokken bij de zorg en begeleiding voor de
nabestaande.”

Wat is het leukst dat je ooit in Bardo
hebt meegemaakt?
“Gebeurtenissen die mij vooral bij zijn gebleven,
zijn de huwelijken. Een bruidspaar bezocht hun
oma, zodat zij ook nog even getuige kon zijn
van deze heugelijke dag. Oma overleed een
week later. Ook was er een gast die in Bardo
trouwde. Deze dierbare momenten zullen altijd
voor de nabestaanden een herinnering blijven.

Er is heel veel mogelijk in Bardo. Er wordt veel
aan gedaan om een laatste wens in vervulling
te laten gaan. De eerste jaren waren mijn
werkzaamheden vooral aan de receptie als
gastvrouw. Tegenwoordig hou ik mij als gastvrouw, samen met de casemanagers Rensia of
Carol, ook bezig met de inloopochtenden voor
mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar nog wel
thuis wonen. Deze vinden plaats  in ‘t Trefpunt
(voormalig Dagcentrum). In een huiselijke sfeer
nemen we tijd voor een gesprek en advies. We
gaan in op hun behoefte, geven steun en warmte of soms alleen een luisterend.
Tevens zijn er verwendagen waarbij de mensen
kunnen genieten van een heerlijke massage
of een andere activiteiten. Er wordt samen
gelachen en soms een traan gelaten. Na een
heerlijke lunch keren de mensen vaak tevreden
huiswaarts. Je hoopt de mensen in hun laatste
levensfase nog mooie en dierbare momenten
te kunnen geven. Daar is het ons om te doen!” 

Doop in Bardo
Een van onze gasten was kort voor haar opname in Hospice Bardo oma geworden van een
kleinzoon. De wens van de familie was om de baby, Ezra genaamd, in het bijzijn van oma
te dopen. Dochter (en tevens moeder van de baby) Manon Vegter-Bom verwoordde deze
ervaring voor de nieuwsbrief van Bardo.
“Binnen een aantal dagen na haar intrek was Bardo ‘thuis’. Zo voelde het voor mijn moeder
en voor ons. We vonden het belangrijk Ezra snel te dopen, zodat mijn moeder er nog bij kon
zijn. Ook zij wilde dat graag. Toen we pastor van Lent, van de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp, hierover benaderden, kwam hij zelf met het idee om de plechtigheid in Bardo te laten
plaatsvinden. Dit voelde meteen goed. Het team van Bardo was direct akkoord. Op vrijdag
stelden we dit voor, op zondag is onze zoon gedoopt. Ondanks de korte termijn waren alle
familieleden present en was het een hele bijzondere dag. Dat we dit nog zo hebben kunnen
regelen heeft veel voor mijn moeder en voor ons betekend. Later als Ezra groot genoeg is
kunnen we hem de foto’s laten zien en vertellen dat oma erbij was!”

Heel Bardo bakt
Tussen de bedrijven door een appelkruimeltaart
de oven in. Top, vrijwilligers Gerdien en Nel!  
“Heel hospice bakt!” roept Gerdien.
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Cirkel van licht maakt donkere
dagen iets lichter
Jaarlijks, tijdens de Cirkel van licht, gehouden op de
laatste zondag voor kerst, komen nabestaanden en
teamleden van Bardo bij elkaar om stil te staan bij
de speciale tijd van het jaar, waarin dierbare overledenen vaak nog intenser worden gemist. Wanneer
het donker wordt, wordt de ‘Cirkel van licht’ in de
binnentuin ontstoken, om dit gemis te verlichten en
om het leven te vieren. Dit samenzijn werd muzikaal
ondersteund door Elise de Leeuw op harp en door
het Bardo koor dat diverse liederen a capella zong.
De Cirkel van licht brandt tot begin januari.
Onze dank gaat uit naar Hotel de Rustende Jager,
door sponsoring in natura maken zij de Cirkel van
licht al sinds 2008 mogelijk!

Goed ingepakt bij HEMA
Hoofddorp
Voor diegenen die geen zin of tijd hadden om zelf hun kerstcadeaus in te
pakken had HEMA Hoofddorp een prima plan, waarbij het mes aan twee
kanten sneed. De vrijwilligers van Bardo pakten, onder leiding van Bardo
vrijwilliger en HEMA medewerker Nicolette, vier dagen lang alle pakjes in,
waarvoor men een vrijwillige bijdrage kon geven.
Tijdens het inpakken ontstonden vaak bijzondere gesprekken over de
ervaringen die mensen met Bardo hebben, of werden herinneringen
gedeeld van de oudbouw bij Bornholm.  
In totaal werd door de passanten € 375 gedoneerd en daar deed
filiaalhouder Marco van der Weijden nog eens € 125 bij.
In totaal een prachtige opbrengst van  € 500 euro!!
Echt (een mooie) HEMA (actie)!

Benefietshow GIG brengt
€ 6.172 op voor Adamas
Inloophuis en Bardo!
Het jaar 2015 werd met een spectaculaire show afgesloten in het
weekend voor kerst. Tijdens GIG Haarlemmermeer, in de Meerse, is
door jong Haarlemmermeers talent een mooi bedrag bij elkaar gedanst,
gezongen en gemusiceerd van ruim € 6000. Dit geld wordt besteed
aan gezamenlijke projecten van beide goede doelen.
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De Bardo golfdag in beeld
Dinsdag 6 oktober organiseerde de Stichting Vrienden van Bardo voor de 6e keer
de Bardo golfdag,  dit keer op The International Golf in Badhoevedorp. Door ondernemers en particulieren die Bardo een warm hart toedragen zijn in totaal 13
flights ( team van 4 golfers) gekocht en 17 veilingkavels ter beschikking gesteld,
die door veilingmeester Diederik Westerhuis (voorheen Sotheby’s) aan de man
werden gebracht. De totale opbrengst van de dag kwam uit op het fantastische
bedrag van € 42.500. Een bedrag om trots op te zijn!
Bardo spreekt grote dank uit aan alle deelnemers, sponsoren,
The International Golf, en het organiserend comité.
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Sponsors

Spellentip

NAAM							
gift congregratie mevrouw Weijts

Kaartjes van Betekenis

SCHENKING
50,-

Mevrouw Nok 	

360,-

Mevrouw Dickman

50,-

Anoniem

500,-

Dhr. Stijnman

citruspers

StukArt Tuinen

kerstboom

Diaconie Gereformeerde Kerk Nieuw-Vennep, collecteopbrengst

300-

Anoniem

100,-

Mevrouw Voskuil en de heer Schoon

300,-

De heer en/of mevrouw Hinderks-Krijger

Durf jij over het levenseinde te praten?
Is er meer tussen hemel en aarde?
Zou je willen weten hoe en wanneer je
leven eindigt? Wat is voor jou een ‘goede
dood’? Hoop je op reïncarnatie? Deze en
nog 46 andere vragen over de eindigheid
van het leven zijn gebundeld in ‘Kaartjes
van Betekenis. 50 vragen die er toe doen’.
Uitermate geschikt voor een serieus
gesprek tussen volwassenen die over
die eindigheid durven te praten. Het spel
is ontwikkeld door Bureau MORBidee, dat
gespecialiseerd is in het bespreekbaar(der)
maken van de dood.

1.000,-

Anoniem

250,-

PCI Joannes de Doperkerk, kerstgift

100,-

Protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden

200,-

Anoniem

100,-

De heer en mevrouw Hoeben-Lentz

150,-

Familie van der Meer

200,-

Particuliere giften nav inpakactie HEMA/ Nicolette Loogman

375,-

Hema, afronden bedrag inpakken kerstcadeaus

125,-

Mevrouw Blom-Wies

Het spel is voor € 14,95
(exclusief portokosten)
te bestellen via de website
www.gamesthatmatter.nl.

50,steekschuim en chrysal

Chrysal International BV 	
Stichting lopen tegen kanker

2.500,-

Bardo in cijfers
Vriend worden
2015 	 
Voor minimaal € 25,- per jaar bent u
donateur, steunt u ons werk en ontvangt
u de nieuwsbrief met de ontwikkelingen
en achtergrondinformatie.

Opnames			
Gemiddelde leeftijd		
Jongste gast		
Oudste gast		
Overleden		
Ontslagen		
Gemiddelde opnameduur
Kortste opnameduur
Langste opnameduur
Komend van thuis		
Komend van elders		

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook
van harte welkom. Dit mag op rekening:
iban

NL89 RABO 0324 5720 93

Kijk op www.hospicebardo.nl
of bel met 020 333 47 00.

103
72 jaar
33 jaar
98 jaar
93
6
29 dagen
1 dag
201 dagen
42
61

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Archief Bardo, Rob Jelsma, Jacqueline Schweig,
Kees van der Veer redactioneel Marion Sonneveld, Willeke van Uden
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
t

020 333 47 00

iban

f

020 333 47 01

NL89 RABO 0324 5720 93

bic

e

info@hospicebardo.nl

RABONL24

kvk

i

www.hospicebardo.nl

34 15 98 71
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