
Dit jaar viert Hospice Alkmaar haar derde lustrum en is  
het hospice 10 jaar gevestigd aan de Blanckerhofweg 13  
in Alkmaar.

Een korte terugblik…

Op 3 april 2001 mochten wij de eerste gast ontvangen in Hospice 

Alkmaar, gevestigd in verzorgingshuis’Westerlicht’ aan de Prinses 

Julianalaan. Door beddenreductie aldaar ontstond er ruimte om het 

initiatief van Jelle Vleer, Sicco Konijn, Tineke Reitsma en Marion in’t 

Veld, een start te geven. Zonder al te veel ruchtbaarheid zijn we daar 

gestart met 2 gastenplaatsen, 8 verpleegkundigen, 35 vrijwilligers en 

een kleine staf. Al snel bleek het hospice in een behoefte te voorzien 

en konden we doorgroeien naar vier gastenplaatsen. Het was met 

recht pionieren en uitvinden hoe palliatieve zorg in de regio Alkmaar 

vorm zou moeten krijgen. Met veel hulp en inzet van velen, praktisch 

of als sponsor heeft het langzaamaan steeds meer vorm gekregen.

In 2004 verhuisde het verzorgingshuis ‘Westerlicht’ naar een andere 

locatie en was het hospice met haar gasten en medewerkers de enige 

bewoner. Niet ideaal dus. Kort voor Pinksteren konden we na zeer 

snelle onderhandelingen het hospice als geheel verhuizen naar het 

net geopende zorghotel De Palatijn.

De Palatijn werd ons thuis. Het aantal gastplaatsen groeide van vier 

naar zeven en het personeelsbestand en het aantal vrijwilligers werd 

uitgebreid. Intussen werd er door bestuur en management met veel 

energie gezocht naar een permanente behuizing voor Hospice Alkmaar.

In 2005 is door de Piusstichting de Pius X kerk gekocht en is deze 

in samenspraak met kerk en hospice verbouwd tot het liturgisch 

steunpunt Pius X  en Hospice Alkmaar. Op 10 juni 2006 konden we na 

een barre winter waarbij het management vertoefde in een bouwkeet 

op het terrein van de kerk en de gasten en medewerkers in de Palatijn 

verbleven, verhuizen naar het huidige pand.

Een prachtig gebouw, geheel verbouwd volgens onze wensen en 

aangepast aan de (bouw) eisen van deze tijd. De eerste nieuwe 

gast in dit hospice was, hoe toepasselijk, een oud-pastoor. Zijn 

gebedenboek is tijdens zijn verblijf een keer in het water beland en 
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heeft waarschijnlijk de zegen over dit gebouw doen neerdalen.

Nu tien jaar later zullen we op 10 juni 2016 met alle medewerkers 

een klein feestje vieren. Het Hospice Alkmaar is uitgegroeid tot 

een volwaardig hospice met negen gastplaatsen met ongeveer 130 

opnames per jaar , 120 vrijwilligers, 27 vaste medewerkers, een grote 

groep donateurs en vaste en incidentele sponsoren. Een plaats waar 

gast en naasten de laatste levensfase kunnen doorbrengen, omringd 

door liefdevolle aandacht en zorg van vrijwilligers, verpleegkundigen, 

artsen en de consulent spirituele zorg. Een managementteam dat 

zorg draagt voor alle administratieve en beleidsmatige zaken en de 

randvoorwaarden schept voor optimale zorg aan gast en naaste(n) 

maar ook aan alle medewerkers.

Het pionieren is voorbij, wij zijn een professionele organisatie geworden 

met een duidelijke missie “Ruimte bieden aan eigenheid  in professionele 

geborgenheid” , Dit is terug te zien in alles wat we doen, voor gast, 

naaste(n), medewerkers en allen die ons een warm hart toe dragen

Met deze missie en onze visie op hospicezorg zullen we de komende 

vijf jaar verder gaan met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in 

de palliatieve zorg . Het komend jaar is dit ‘tHuis Lioba waar u verder 

in deze nieuwsbrief over kunt lezen. 

Maar ook het aanpassen aan het hospice aan deze tijd door het 

opknappen van de huiskamer en gastenkamers en het verder 

digitaliseren van de systemen maakt dat we kunnen aansluiten bij 

wensen en behoeften van gast en naasten en eisen van onder andere 

verzekeraars.

Het blijft een hospice in beweging, stilstand is achteruitgang, en wij 

willen vooruit. Nog betere palliatieve zorg waar het kan, behouden 

wat goed is, luisteren naar wat nodig is om te verbeteren en met alle 

collega hospices in Nederland de hospicezorg op de kaart blijven zetten.

Hospice Alkmaar is in Alkmaar en omstreken een begrip geworden en 

heeft zich een niet weg te denken plaats kunnen verwerven in de zorg 

voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.  

Ik spreek mijn ongelooflijke dank uit aan allen die hieraan hebben 

bijgedragen in welke vorm dan ook. Zonder al deze mensen hadden 

wij alle gasten en hun naasten niet die zorg en ruimte kunnen bieden 

waar wij voor staan  Veilig, vertrouwd en waardevol.

Ellis Jonker, directeur  «



Het gebeurt veel te vaak dat de spanning tijdens het stervensproces 

oploopt en voor alle betrokkenen de overhand neemt. En dat terwijl 

de zorg voor en het begeleiden van iemand in de laatste fase van zijn 

leven juist een aanbeveling verdienen. Daar nu is ‘tHuis Lioba voor 

bedacht. Om de spanning gedurende enige tijd weg te nemen. En 

de zorg en de begeleiding op hoog niveau te garanderen. Diezelfde 

periode biedt dan tevens lucht voor alle bij de mantelzorg betrokken 

gezins-en familieleden en vrienden.

‘tHuis Lioba heeft vier kamers waarin mensen in de palliatieve fase 

gedurende enige tijd kunnen logeren of verblijven. In de serene rust 

van het klooster en met de professionele en vrijwillige zorg die de 

gasten nodig hebben. Verblijf in ‘tHuis Lioba is, anders dan in een 

hospice, niet bedoeld om er te sterven. Veel meer heeft het de intentie 

om er persoonlijke rust te bieden in een laatste levensfase.

De ontwikkelingen zijn in volle gang: verbouwplannen, fondsenwer-

ving, contact met gemeenten en zorgverzekeraars, werving van vrijwilli-

gers, enzovoorts. De opening staat gepland op 1 januari 2017. Voor meer 

informatie en/of het ontvangen van de digitale nieuwsbrief kunt u zich 

richten tot Mevr M. (Marjolein) Verkoijen, projectleider ‘tHuis Lioba. 

072 5142300 of m.verkoijen@hospice-alkmaar.nl  «

t’Huis Lioba
Hospice Alkmaar en het Liobaklooster in Egmond Binnen hebben 

elkaar gevonden in de manier waarop zij willen bijdragen aan hulp voor 

mensen in de laatste fase van hun leven. 

‘tHuis Lioba, een zijvleugel van het prachtig en groen gesitueerde 

historische klooster, is een plek waar mensen in de palliatieve fase, als 

er geen genezing meer mogelijk is, op adem kunnen komen.
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Sponsoring
Zonder de (financiële) ondersteuning van vele kleine en grote donateurs 

zou Hospice Alkmaar niet de zorg kunnen geven zoals we dat graag 

willen. Van de opbrengst van de zomermarkt in 2015 hebben we 10 erg 

mooie en comfortabele sta-op stoelen kunnen aanschaffen en in maart 

heeft onze huiskamer een complete make over gekregen met behulp 

van een aantal bijzondere particuliere giften. Een mooi nieuw schilderij 

met vele rijen groene stoelen gaf inspiratie en werd de leidraad bij de 

aanschaf van nieuwe banken, fauteuils  salontafel, eetkamerstoelen, 

lampen en tapijt. Het is echt prachtig geworden daar is iedereen het 

over eens. 

Het volgende project bestaat uit het opknappen van alle gastenkamers. 

Na tien jaar intensief gebruik is het ook hier tijd voor een opknap- en 

opfrisbeurt. Een aparte werkgroep inventariseert inmiddels alle wensen 

en daarna kunnen we aan de slag. Een grote  gift van stichting de Burg 

voorziet in dit geval in de benodigde financiële middelen. 

We zijn erg gelukkig met alle ondersteuning die particulieren, 

bedrijfsleven en fondsen ons bieden. Sponsoren, hartelijk dank!!



Ik ga niet naar het hospice…

Dit waren de woorden van één van onze gasten toen de opname-
coördinator  bij hem thuis kwam om kennis te maken en 
informatie te geven. 

“Ik heb gehoord dat het helemaal niet goed is”. “En mijn buurvrouw 
kan niet zonder mij. Zij is nu in het ziekenhuis, maar ik ben haar 
mantelzorger”. 

Dit was het begin van het gesprek. Toen echter duidelijk werd 
dat de buurvrouw niet meer naar huis kon en mogelijk in het 
hospice zou worden opgenomen en ook de huisarts en familie van 
meneer het hospice toch nog een keer als optie noemden, ging 
meneer akkoord. Maar…. Eerst moest hij er zeker van zijn dat zijn 
buurvrouw ook hier kwam.

En zo geschiedde, op maandag kwam mevrouw uit het ziekenhuis 

en op woensdag werd meneer opgenomen in het hospice. Ook hier 

als buren in twee kamers naast elkaar. Meneer kon lange tijd zijn 

mantelzorg blijven verlenen aan mevrouw en zij steunden elkaar als 

het eens wat minder ging.

Ze aten samen, keken samen TV en deelden herinneringen aan hun 

wederzijdse partners en de buurt waar ze zo lang buren waren.

Ondanks zijn eerdere weerstand was meneer vol lof over wat er 

allemaal mogelijk was en de zorg die aan hen beiden werd verleend. 

Hij gaf meermalen aan blij te zijn dat ze hier samen waren en dat 

hem de  mogelijkheid werd geboden om als mantelzorger te blijven 

functioneren zolang als het ging.

De huisarts bleef hen beiden bezoeken en sprak dan af op één van de 

kamers, zoals zij dat wensten. Toen het slechter ging met mevrouw 

konden de verpleegkundigen in goed overleg met meneer en familie 

langzamerhand de taken overnemen. Maar meneer bleef haar trouw 

bezoeken. Mevrouw overleed in alle rust in bijzijn van haar familie en 

haar buurman. Kort daarop overleed ook meneer. 

Voor de families was het, zoals zij vertelden, prachtig geweest dat ze 

hier samen konden zijn.

Wij kijken met een glimlach terug op deze mooie buurtjes, mantelzorg 

in optima forma.

Verhalen uit het hospice
Nooit te laat om iets nieuws te leren ....

Rond 10.00 uur kom ik op de kamer van een mijnheer om te vragen of hij 

een klein wandelingetje wil maken door het hospice. Hij had ons nieuwe 

buitenterras nog niet bezocht en dat wordt het doel van onze wandeling. 

We nemen er plaats in de gereedstaande stoelen en genieten van de tuin, 

het water en het zonnetje.

Op de terugweg naar zijn kamer oogt mijnheer wat vermoeid en ik vraag 

“zullen we armpje-door?”. Ik steek mijn gebogen arm uit,  mijnheer haakt 

in en zegt “ik heb mijn hele leven nog nooit armpje-door gelopen”. Op mijn 

verbaasde “oh echt niet?”, reageert hij “Nee, ik loop altijd alleen”.

“Èn, bevalt het, armpje-door lopen?” vraag ik hem ... Het bevalt ....

Mevrouw verblijft al een maand of vier in het hospice.

Vanaf het begin van onze ontmoeting klikt het goed en ze heeft altijd 

veel te vertellen. De ene keer over de gewone kleine dingen van het leven, 

de andere keer gaat het dieper. Soms lijkt het dan alsof ze tegenover mij 

een terugblik doet van kleine stukjes uit haar leven. Ook vertelt ze hoe ze 

begraven wil worden en welke  muziek ze dan wil horen.

Nu op deze dag, ik heb haar 2 weken niet gezien, hoor ik bij de overdracht 

dat ze erg achteruit gaat en voor de nacht slaapmiddel heeft gehad. 

Verwacht wordt dat ze later in de morgen wakker zal worden. Af en toe 

kijk ik om een hoekje tot ze me ziet. Ze zegt hoe fijn ze het vindt me te 

zien voordat ze gaat inslapen. Ik zeg dat ik het ook fijn vindt haar weer te 

zien. Dan zegt ze dat ze het nu zo onwezenlijk vindt, alsof ze zich in een 

schemergebied bevindt. En dat ze het afscheid van de kinderen zo moeilijk 

vindt. De tranen komen en ze zegt dat ze bijna niet meer kan praten. 

Waarop ik haar hand vasthoud en zeg dat dat ook niet hoeft.

Even blijft het stil, dan zegt ze: ik ben jullie zo dankbaar. Ik zeg haar dat 

ik haar dankbaar ben dat ik haar mocht leren kennen. De verpleegkundige 

komt haar een slaapmiddel geven en vraagt haar op welke zij ze wil liggen. 

Leg me maar naar het raam, naar het licht zegt ze. Dit doen we. 

Ik blijf bij haar zitten en zie naast haar bed een gebedenboek van Toon 

Hermans liggen. Zal ik hier een gedicht uit voorlezen, vraag ik. Ze knikt van 

ja en vraagt of ik het zin voor zin wil voorlezen en haar daarbij wil aankijken. 

Ik sla het boek op een willekeurige bladzijde open en zie dat het gedicht 

“Het Licht” heet. Wat is toeval denk ik.

Dan lees ik voor, de tranen lopen over haar wangen. Als het uit is pakt ze 

mijn hand. Nu zijn we stil en langzaam valt ze in slaap. In stilte bid ik nog 

voor haar en ga later zachtjes de kamer uit.

Lidwien Dekker, zorgvrijwilliger   «
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GEDICHT TOON HERMANS

Heer,

toen ik in het diepe dal zat

en geen spatje meer zag

van het licht aan de top,

heb ik U aangeroepen

en het werd lichter.

Het licht kwam in het dal,

en langs het licht

klauterde ik weer omhoog,

moeizaam,

maar eenmaal aan de top

zag ik het licht

in volle glorie.

Het leed was geleden

en dankbaar

heb ik Uw licht omhelsd.

Nu weet ik zeker:

U bent het stralende licht

aan de top van de berg,

maar ook

de schittering van het vonkje in het dal.

Daar zit ze dan

Daar zit ze dan, trots en volop 

genietend, als een echte prinses. Als 

je zo dit beeld ziet zou je niet kunnen 

raden dat dit in het hospice is. Want 

wat heeft onze mam het naar haar zin 

in haar gezellig ingerichte kamer in het 

hospice, compleet met een rood wijntje 

en een knabbeltje.

Toen wij als twee dochters en zoon het 

bericht kregen dat onze mam naar een 

hospice moest, hadden we het idee 

dat ze in een klein formaat kamertje 

terecht kwam met alleen een bed. Een 

bedompte sfeer en weinig vrolijkheid.

Maar hoe anders was onze allereerste indruk. Een mooie ruime en 

vooral lichte kamer, uitzicht op de doorgaande weg en de school, 

compleet met een televisie, lekkere relaxstoel en gezellige aankleding. 

Eigen spulletjes, geen probleem en zo werd het toch nog een gezellige 

laatste kerst voor mam. We namen haar veel mee, vierden haar 82ste 

verjaardag nog uitgebreid met een lunch. En iedere keer als we haar 

weer terugbrachten stond een van de vrijwilligers of verpleegsters 

klaar om ons op te vangen en direct weer alle aandacht aan mam te 

geven. Ze was ook altijd blij weer terug in haar eigen ‘huis’  te zijn. 

Kortom, hoe verdrietig en triest het ook allemaal was, aan het hospice 

hebben wij alle drie alleen maar goede herinneringen.

Yvonne Hoebe   «
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Harry van de Kuijt
Nog maar een paar maanden geleden werd ik lid van de Raad van Toe-

zicht van Hospice Alkmaar. In de afgelopen jaren heb ik van enige afstand 

gezien hoezeer het werk van het hospice gewaardeerd wordt en groeide.

Een aangename plek waar mensen die niet lang meer te leven hebben 

met zorg omringd worden. Zorg door hoogopgeleide professionals maar 

ook door een geweldige groep van zo’n 120 zeer betrokken vrijwilligers. 

Het was voor mij bijzonder om rond een herinneringsbijeenkomst verschil-

lende nabestaanden te ontmoeten en van hen te horen over hun ervarin-

gen. Dankbaarheid en waardering waren de kernwoorden die bleven na-

klinken. Ik vind het een eer de komende jaren mede-verantwoordelijkheid 

voor het toezicht op het hospice te dragen.

Ik ben Harry van de Kuijt, 60 jaar 

jong, getrouwd met Inge en vader 

van vier kinderen, we hebben ne-

gen kleinkinderen. In mijn werkza-

me leven was ik in loondienst o.a. 

rayondirecteur van de voormalige 

Nutsspaarbank Alkmaar en directeur Verkoop van de Grenswisselkanto-

ren. Ook was ik eigenaar van de Hypotheker Alkmaar. Na verkoop van mijn 

bedrijf heb ik vooral veel gereisd voor ontwikkelingsorganisaties.

Reizen is wel zo ongeveer mijn grootste plezier!
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De Aromazorg die wij in het hospice geven bestaat uit de volgende 

onderdelen:

• verdampen van pure etherische olie

• massage met verschillende soorten massageolie 

• voeten bad/ligbad met etherische olie

Een behandeling volgens een van de bovengenoemde methodes is 

eenvoudig toe te passen. Deze vorm van zorg wordt regelmatig door de 

gasten als  een enorme verwennerij ervaren. 

We hebben inmiddels 7 verschillende soorten etherische olie tot onze 

beschikking met ieder hun eigen toepassingsgebied.

O.a.: Geranium, lavendel, Sandelhout, Bergamot en Rozenolie zijn 

etherische oliën die regelmatig gebruikt worden.

Marleen Brocx en Irma Schoe   «

Aromazorg

Activiteiten in Hospice Alkmaar

Aromazorg kan in elke fase van het leven onze lichamelijke gezondheid 

ondersteunen. Het gaat uit van het zelfhelend vermogen van de mens. 

Aromazorg kan een bijdrage leveren aan een waardig levenseinde. In deze fase 

gaat het vooral om het welbevinden van de gast. Het kan een verlichtende rol 

hebben bij klachten als pijn, slapeloosheid, spanning of angst. 

Sinds mei 2015 zijn we in het 

hospice gestart met het geven van 

Aromazorg als complementaire 

zorginterventie aan onze gasten. 

Als voorbereiding hierop hebben 

2 verpleegkundigen van het team 

een 3-daagse cursus gevolgd die 

verzorgd werd door de V&VN. 

Daarna hebben zij d.m.v. het 

geven van een klinische les hun 

kennis overgedragen aan het 

verpleegkundig team en aan een 

groot aantal zorgvrijwilligers die hier in groten getale enthousiast op 

gereageerd hebben.

In het voorjaar van 2014 is in Hospice Alkmaar een zes-hoofdige 

activiteitencommissie in het leven geroepen. De commissie organiseert 

vier keer per jaar een activiteit, waar alle medewerkers van het hospice 

zich voor kunnen aanmelden. Dit kan een workshop zijn, een excursie, een 

museumbezoek of een natuurwandeling. De kosten worden meestal door 

het hospice betaald, gefinancierd met opbrengsten uit de zomermarkt. 

Soms wordt er een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Het doel is, om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten en de 

onderlinge band en saamhorigheid te versterken. Soms gebeurt het dat je 

tijdens een activiteit iemand leert kennen die je nog nooit in het hospice 

gezien of gesproken hebt.

We hebben al een Vlindertuin, een kleinkunst expositie, het parfummuseum 

en een bronsgieterij bezocht, verschillende natuurwandelingen gemaakt 

en een workshop sieraden gedaan. Ook is er in het hospice een verwen-

dag georganiseerd waarbij de vele deelnemers een aantal uren verwend 

werden door schoonheidsspecialisten, pedicures en masseuses.

Voor het komende jaar liggen nog een creatieve middag en een 

bijenexcursie bij een van onze medewerkers in het verschiet. En gaan we, 

op veler verzoek, weer een verwendag organiseren.

Gemiddeld melden zich 15 tot 20 personen per activiteit aan; een mooi 

aantal. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en ideeën van 

de medewerkers van het hospice, hebben we een ideeënbus neergezet. 

Zo kunnen we een gevarieerd programma samenstellen met zoveel 

mogelijk verschillende activiteiten. We willen dat graag nog een hele tijd 

blijven doen.

Namens de  activiteitencommissie, Ingrid Christophersen  «



contact en redactie
Hospice Alkmaar

ontwerp
Sixtyseven Communicatie BV
0251 67 67 67

Blanckerhofweg 13  
1816 HG Alkmaar

072 514 23 00  Postbus 9374
1800 GJ Alkmaar 

info@hospice-alkmaar.nl  
www.hospice-alkmaar.nl

Hospice Alkmaar in cijfers 2015

Opnames: 129

Gemiddelde leeftijd bij opname: 74 jaar

Jongste gast:    38 jaar

Oudste gast:    100 jaar

Overleden gasten:    126

Ontslagen gasten:                                     3

Gemiddelde opnameduur:   18 dagen

Opnames korter dan 48 uur:  16

Opnames langer dan drie maanden: 2

Komend van thuis:    60

Komend uit het ziekenhuis:   67

Komend van elders:   2

In 2015 zijn 127 nagesprekken gevoerd met nabestaanden 

en hebben 82 nabestaanden een evaluatieformulier 

teruggestuurd. De verleende zorg werd beoordeeld met 

een gemiddelde van 9,25.

Voor ons gehele maatschappelijk verslag kunt u de 

website raadplegen www.hospice-alkmaar.nl

VOOR UW AGENDA

Jaarlijkse zomermarkt op 27 augustus van 10.00-16.00 uur

Open huis op zaterdag 1 oktober van 11.00-15.00 uur

Ruimte bieden voor 
eigenheid
Dit geldt voor de zorg aan onze gasten, maar zeker ook voor het verpleegkundig 

team. Zo wordt er elk jaar een teamdag georganiseerd door twee teamleden. 

Dat de invulling hiervan heel verschillend kan zijn is de afgelopen jaren wel 

gebleken, van survivalbaan, werken in de heemtuin, zangworkshop, roeien 

door de polder, graven schoonmaken bij het klooster, percussieworkshop, 

stadswandeling tot je eigen maaltijd koken met elkaar en van zand het 

ideale hospice bouwen. Na al die leuke dagen besloten we dat het dit jaar 

na alle drukte in 2015 ook heel fijn kan zijn om in alle rust een wandeling te 

maken langs bollenvelden en door de weilanden, langs de Egmondse abdij, 

alwaar één van onze vrijwilligers aan iedereen een kleine attentie uitreikte, 

naar een restaurant aan de duinenrij. Hier wachtte ons  een glaasje en een 

heerlijk diner. Volop ruimte om met elkaar te praten en te lachen en elkaar op 

een andere manier te leren kennen. Het was een heerlijke dag met het bijna 

volledige team. Dit geeft weer ruimte om met elkaar ook dit jaar weer klaar te 

staan voor de gasten, hun naasten en elkaar.


