
Beste lezers,

Wat vliegt de tijd. Vorig jaar bij het uitkomen van de nieuwsbrief stonden 

we aan de vooravond van de viering van ons 15-jarig bestaan en nu, een jaar 

later, zijn er al weer zoveel bijzondere dingen gepasseerd in en om Hospice 

Alkmaar dat we u, sponsor, donateur, belangstellenden en collega’s graag 

meenemen in een terugblik van dit jaar.

Op 10 juni 2016 hebben we met alle medewerkers een klein feestje 

gevierd. Dit was de dag dat we 10 jaar daarvoor ons huidige pand aan de 

Blanckerhofweg hebben betrokken en iets meer dan 15 jaar geleden dat we 

met veel enthousiasme het Hospice Alkmaar startten. Er waren vele en 

mooie woorden, onder andere door de voorzitter van de Raad van Toezicht 

mevrouw Haker, en een persoonlijk woordje voor alle vrijwilligers die al 10 

jaar bij het Hospice betrokken zijn. Met een goed verzorgd hapje en drankje 

en als cadeautje prachtig weer sloten we het feestje af met het uitreiken 

van een stormparaplu, zodat we ook in mindere tijden tegen een buitje 

of een stormpje kunnen en om tevens te laten zien dat we nu samen 

met ‘tHuis Lioba onder één paraplu verder gaan. Over ‘tHuis Lioba kunt u 

verderop in deze nieuwsbrief nog het een en ander lezen.

In augustus was er weer de jaarlijkse Zomermarkt op het plein voor het 

Hospice die nu zijn 10e keer inging. De opbrengst, die geheel ten goede 

aan de gasten komt, was bijna € 10.000,- Een ongelooflijk bedrag. Om 

iedereen te bedanken voor hun inzet ook dit jaar weer werd een barbecue 

aangeboden door Restaurant van Speijk uit Egmond aan Zee. Het was 

uitstekend verzorgd en de sfeer was geweldig.

In oktober hebben we de Open Dag gehouden die door rond de 100 mensen 

is bezocht. Zowel door toekomstige gasten als door belangstellenden. Ook 

dit jaar is er op 14 oktober weer een Open dag van 11.00 – 15.00 uur. 

In oktober is een start gemaakt met de verbouwing van de gastenkamers. 

Door een prachtige gift van Stichting de Burg konden we alle wensen en 

noodzakelijke aanpassingen uitvoeren die we in tien jaar geïnventariseerd 

hadden. En door een fantastische samenwerking met de bedrijven die 

de renovatie van de gastenkamers hebben gedaan kon alles nog voor de 

Kerst worden afgerond. Hoe dit allemaal is verlopen leest u verderop in 

de nieuwsbrief. De verbouwingstijd werd afgesloten met ons Winterfeest 

op 8 december waar we door leerlingen van het Horizon College werden 

verrast met een High Wine. Goede wijnen met heerlijke hapjes en een 

goede uitleg over de combinatie van die twee.

Het nieuwe jaar 2017 zijn we met frisse energie van start gegaan. 

Met in januari de beurs voor huisartsen, doktersassistenten en 

praktijkondersteuners waar we het Hospice en ‘tHuis Lioba voor het 

voetlicht hebben gebracht. We kregen veel enthousiaste reacties. 
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Als gevolg van de wetgeving is het vanaf 1 januari 2017 verplicht om 

te werken met een elektronisch zorgdossier. Omdat veel van deze 

softwarepakketten te groot zijn voor een kleine instelling als de onze is er 

één speciaal voor de palliatieve zorg ontwikkeld. Deze was nog maar kort 

beschikbaar, maar nu al in Hospice Alkmaar in gebruik na een scholing van 

verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners.

Eind maart hebben we de opening van ‘tHuis Lioba feestelijk gevierd met 

een mooie opkomst van ruim 100 collega’s en genodigden.

We hebben op 19 mei samen met Korfbalvereniging DSO, een benefietdiner 

voor 130 mensen in het AFAS stadion georganiseerd In het kader van het 

NH1816 200 jaar project, compleet met entertainment en een veiling. Een 

voorlopige schatting van de opbrengst is 15.000 euro.

En in alles wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden staan de gast 

en zijn naasten centraal. We hebben de gastenkamers aangepast aan de 

eisen van deze tijd en dit kunnen doen met een minimum aan overlast 

en een maximaal resultaat. De opbrengsten van alle initiatieven die het 

afgelopen jaar genomen zijn, hebben gemaakt dat we de gast en naasten 

een zo comfortabel mogelijk verblijf hebben kunnen bieden, met optimale 

zorg en aandacht in een prettige, goed geoutilleerde omgeving. Goed 

opgeleide verpleegkundigen en 120 geschoolde vrijwilligers hebben dit jaar 

aan 110 mensen zorg kunnen bieden. De vrijwilligers die speciaal opgeleid 

zijn om naasten te ondersteunen hebben ruim aandacht kunnen geven aan 

mantelzorgers en gasten. Er is veel geïnvesteerd in scholing en opleiding 

en dankzij onze goede financiële medewerker houden we ook de begroting 

goed in de gaten.

We hebben onder het personeel nogal wat ziek en zeer gehad, maar 

ondanks dat is het ziekteverzuim gedaald t.o.v. 2015 en hebben we een hele 

goede tevredenheidscore van 8,6 behaald. We hopen ook dit jaar met veel 

inzet en passie te zorgen voor alle aan ons toevertrouwde gasten en hun 

naasten en een goede werkgever te zijn voor personeel en vrijwilligers. Ook 

in de samenwerking met onze partners zijn we gedreven en enthousiast 

om de palliatieve zorg met elkaar naar een hoger plan te tillen.

Ik wens u allen een goede gezondheid, veel naastenliefde en levensvreugde 

toe.

Ellis Jonker, directeur Hospice Alkmaar  «



Excursie Molen F in Burgerbrug
Als dank voor de goede zorg die zijn vader als gast in de periode juli 

en augustus 2016 bij ons in het Hospice gekregen heeft, bood zijn 

zoon Klaas Zaal aan om voor de liefhebbers die in het Hospice werken, 

een rondleiding te geven in de molen waar zijn vader 46 jaar vrijwillig 

molenaar is geweest. 

Bij de balie in het Hospice werd een intekenlijst klaargelegd waar 

geïntereseerden zich konden inschrijven. Omdat het enthousiasme erg 

groot bleek en de groep geïntereseerden niet te groot kon zijn, stelde 

Klaas gelijk voor om op een andere datum een tweede mogelijkheid te 

geven. Zaterdag 19 november was het voor de eerste groep zover, op 

naar de werkende poldermolen aan de Grote Sloot in Burgerbrug. Bij het 

binnenkomen in de molen werd je hartelijk welkom geheten door de familie, 

rook je gelijk de zelf gekruide glühwein die in een pan op de houtkachel 

stond te trekken en verwonderde je je over het “lawaai” dat door draaiende 

wieken veroorzaakt wordt.

Toen iedereen binnengedruppeld was, vertelde Klaas ons allereerst dat 

hij dit graag voor ons wilde doen omdat zijn vader zulke mooie laatste 

weken in het Hospice had ervaren. Hijzelf, zijn zus en moeder hadden geen 

eerdere ervaring met een Hospice en ze stonden er van te kijken hoe lief 

het personeel en de vrijwilligers met de gasten omgaan en keken hun ogen 

uit wat er allemaal mogelijk is en waar je allemaal om kan vragen (bv. een 

Engels ontbijt).

Toen de koffieronde met heerlijk eigen gebakken kruidnotencake op 

was, vertelde Klaas ons iets over de molen. Het is een in 1890 gebouwde 

rietgedekte achtkantige poldermolen. De essentie van de molen is om 

overtollig water uit Polder F te malen en dit in de boezem te pompen. Ook 

tijdens ons bezoek heeft de molen gemalen en hebben we kunnen zien 

hoe de vijzel zijn werk doet. Ook vertelde hij ons iets over het oud Hollands 

wiekenkruis en boven in de molen liet hij ons zien dat het een achtkantige 

binnenkruier is.

Aan het einde van de rondleiding bleek dat we allemaal enorm genoten 

hebben van de uitgebreide en bijzonder leerzame uitleg van Klaas. 

Genietend van onze glühwein (keuze met of zonder alcohol) werd aan 

Klaas, zijn zuster en moeder als dank voor het gastvrije warme onthaal een 

mooie bos bloemen overhandigd.

Leuk om te vertellen is dat, voordat zijn vader overleed, zoon Klaas in 

versneld tempo zijn molenaarspapieren zelf heeft gehaald, zodat hij zijn 

vaders werk vrijwillig en met veel plezier gaat voortzetten in de molen 

waarin hij “geboren“ is. Binnenkort krijgen we van Klaas een datum waarbij 

degenen die afgelopen november niet konden komen, ook de mogelijkheid 

krijgen deze fantastische uitleg te krijgen van de werkende watermolen F 

in Burgerbrug.

Ingrid Christophersen - keukenvrijwilliger «
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Lentefris en zomerklaar 
Onder dit motto gingen op vrijdag 10 maart 15 medewerkers van Hospice 

Alkmaar aan de slag in het kader van NL.doet. De weersvoorspellingen 

beloofden niet veel goeds. Maar niets was minder waar. De zon stond 

stralend aan de hemel en met 16 graden was het goed toeven buiten.

 Om half tien was het verzamelen in de vergaderruimte. Marga Visser had 

alle attributen klaar gezet en onder de bezielende leiding van Ellis Jonker 

togen we aan het werk. Ans Rendering had heerlijke brownies gebakken. 

Na anderhalf uur flink doorwerken werd daar tijdens de koffiepauze, lekker 

buiten in de zon, gretig van gesnoept. Ook de gasten werden niet vergeten. 

Ze kregen allemaal een boeket tulpen en natuurlijk ook de lekkere traktatie 

van Ans. 

De terrassen werden schoongemaakt en weer ingericht, potten werden 

gevuld met vrolijke planten, ramen werden gelapt, het was één en al 

bedrijvigheid. 

Om kwart over 12 was alles klaar en sloten we af met een kopje soep. 

Iedereen was enthousiast en we concludeerden unaniem dat dit voor 

herhaling vatbaar is.

 

Petra van Halen - receptievrijwilliger «
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Trouwerij in Hospice
Half januari (2017) werd een meneer bij ons opgenomen die zieker was dan 

hij zelf aanvankelijk dacht. Hij vertelde dat hij van plan was op 27 januari 

2017 te trouwen met zijn vriend. 

Na overleg met onze Hospice arts werd de trouwerij naar voren gehaald. Ik 

werkte die dag en meneer had aangegeven dat het gewoon een formaliteit 

zou zijn. Zijn partner had echter eerder aangegeven dat het voor hem toch 

wel iets meer was dan dat. Om het voor hen samen iets onvergetelijks te 

maken, besloten mijn collega (van die dag) en ik om het gebeuren een beetje 

op te leuken. We zorgden ervoor dat de keukenvrijwilliger iets extra lekkers 

bij de koffie kocht die ochtend. We verzamelden allerlei voorjaarsbloemen 

vanuit verschillende plekken in het Hospice in de kleine huiskamer, waar 

de ceremonie in het bijzijn van de familie zou plaatsvinden. We haalden 

meneer over om toch kleding aan te doen, in plaats van zijn pyjama aan te 

houden. We vroegen aan de familie van meneer om toch vooral foto’s te 

maken van hét moment. Wij hadden vanuit de zusterpost goed zicht op de 

ceremonie en waren er dan ook als de kippen bij om de heren te feliciteren 

nadat de huwelijksvoltrekking had plaatsgevonden. 

Toen iedereen had genoten van koffie met gebak, stelden we voor om 

een drankje in te schenken voor het gezelschap om te proosten op dit 

heugelijke feit. De familie was ontroerd en verbaasd dat dit allemaal kan 

in het Hospice. Nadat we het drankje met wat nootjes en chips hadden 

geserveerd, lieten we het gezelschap weer alleen. Na een kopje soep 

genuttigd te hebben was meneer dusdanig vermoeid dat hij graag weer 

naar bed wilde. Hij had immers al een paar uur in de rolstoel gezeten, wat 

hij eigenlijk al dagen niet meer had gedaan. Nadat zijn partner nog even een 

moment met hem alleen had gehad, viel meneer in slaap om de rest van 

de dag niet meer wakker te worden. In de dagen daarna vertelden zowel 

meneer als zijn partner dat het toch een bijzonder moment was geweest en 

dat het zo mooi is dat dat allemaal maar mogelijk is, hier in ons Hospice. Dit 

soort gebeurtenissen maak het extra speciaal om hier te mogen werken. 

Meneer ging daarna snel achteruit en is 6 dagen later als getrouwde man 

in het Hospice overleden.

Ruth Meendering - verpleegkundige  «



« pagina 4

Verbouwing van de gastenkamers in 
het Hospice in Alkmaar
Na een aanloop van een aantal maanden en de nodige bezoeken aan andere 

zorginstellingen om te kijken hoe kamers en badkamers van bewoners/

cliënten er uitzien, werd er in het Hospice gestart met de renovatie. Eerst 

maar eens kamer 1 zodat kon worden bekeken of de veranderingen die 

werden uitgevoerd ook wel zo uitpakten als we van te voren verwachtten. 

De renovatie startte na de herfstvakantie en in de twee weken die ervoor 

gepland waren, werd deze uitgevoerd. En wat werd het mooi uiteindelijk. 

De leemstucmuur lichtte mooi op, de badkamer werd een stuk ruimer, 

het licht werd aangepast en verspreidde een prachtig helder licht door de 

kamer. De raambekleding werd vernieuwd en het ziet er prachtig uit.

Daarna was het de bedoeling om de kamers 2 tot en met 5 te renoveren en 

dan in januari 2017 te starten met de andere kamers. Het vlotte allemaal 

goed. Het aantal gasten dat een beroep op het Hospice deed bleef wat 

achter en de bedrijven die in het Hospice aan het werk waren hadden 

ruimte in hun planning om door te gaan. En dus werden alle kamers achter 

elkaar aangepakt en was het werk half december, voordat er begonnen 

werd met het versieren voor de kerst, klaar. Waren er dan helemaal geen 

tegenslagen zal de lezer nu denken? Jawel,die waren er ook. 

Het was even spannend of de tegels voor de badkamers op tijd werden 

geleverd. Het was even paniek omdat er een koppeling van de waterleiding 

bij de wastafel was los gesprongen en een kamer helemaal doornat was 

geworden. Het viel voor de werkmannen niet mee om onder de grond te 

komen en daar een leiding die lekte, te repareren. 

Gaf het veel hinder voor de gasten. Ja, zo om de paar dagen was er een 

hak-en breekdag met erg veel geluidsoverlast. Maar door gasten zo nodig 

te verplaatsen, hun gehoorapparaten niet in te laten doen of een dagje uit 

te verzorgen werd dat goed opgelost. 

En nu zijn er in het Hospice 10 gastenkamers die er allemaal fris en mooi 

uitzien en waarbij zeker de verlichting ontzettend goed en praktisch is. Niet 

alleen de mensen die in de renovatiegroep zaten hebben hard gewerkt om 

alles in goede banen te leiden. Alle medewerkers en vrijwilligers van het 

Hospice werkten mee en bleven enthousiast over de renovatie plannen. 

Allemaal bedankt voor de inzet. 

Geertje Bakker, projectleider/opnamecoördinator  «
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deze wijze voor henzelf en voor de mantelzorger(s) beter vol te houden. 

En daarmee is ‘tHuis Lioba met recht een prachtige nieuwe aanwinst in de 

palliatieve zorg te noemen.

‘tHuis Lioba

Herenweg 85, 1935 AH

Egmond Binnen

Tel: 06 12 40 80 72 (tijdens kantooruren)

www.thuis-lioba.nl

info@thuis-lioba.nl 

‘tHuis Lioba in bedrijf genomen

Verpleegkundigen aan de studie

Meer dan 100 genodigden vanuit zorg- en welzijnsorganisaties waren 

op 29 maart 2017 aanwezig bij de feestelijke opening van ‘tHuis Lioba, 

een nevenlocatie van Hospice Alkmaar in Egmond Binnen, bedoeld voor 

palliatieve (respijt) zorg.

Zuster Emmanuele, priorin van het Liobaklooster en initiator van ‘tHuis 

Lioba stak een kaars aan namens alle zusters en broeders van het 

klooster, die iedere dag met hart en ziel hun toewijding geven aan de 

spirituele wereld. Zij overhandigde de kaars aan de heer Mesu, wethouder 

Volksgezondheid van de gemeente Bergen, die de betrokkenheid 

vanuit de samenleving, vertegenwoordigt. Samen met locatiemanager 

Marjolein Verkoijen is de kaars in een lantaarn naar ‘tHuis Lioba gebracht. 

In de hoop en de verwachting dat vele ongeneeslijk zieke mensen en hun 

naasten hier rust, steun en bezinning mogen vinden. 

Op 3 april kon de rode loper worden uitgerold om de eerste gast te 

ontvangen. Een heel bijzonder moment, ook omdat het precies 16 jaar 

geleden is dat in Hospice Alkmaar de eerste gast werd opgenomen. 

Inmiddels hebben meerdere gasten een tijdelijk verblijf gevonden in 

‘tHuis Lioba. Een periode waarin zijzelf en hun naasten tot rust konden 

komen en gesterkt weer naar huis gingen. Iedereen is erg lovend over 

de zeer bijzondere locatie, de warme aandacht van de vrijwilligers en de 

betrokkenheid van de kloosterlingen. En men wil, als de tijd hen gegeven 

is, nog graag een keer terugkomen. De periode tot het overlijden is op 

Palliatieve zorg is veel in het nieuws. Er vinden studie-onderzoeken 

plaats. Het is een onderdeel om je in te specialiseren en het is een 

verpleegkundige post hbo-opleiding.

Verpleegkundigen in het Hospice hebben vaak een ruime praktijkervaring, 

leren in de praktijk nog dagelijks bij en vormen in Nederland steeds meer 

een eenheid met alle verenigde hospices. Verpleegkundigen blijven zich 

daarom scholen in kleine en grote ontwikkelingen. Zo hebben we vorig 

jaar de complementaire zorg bijgeschoold in aromatherapie. Ook hebben 

we een fysiotherapeute gericht op de palliatieve zorg gehad en hebben 

we ons laten bijscholen over de werking van een medicatiepompje. Verder 

wordt BHV dit jaar geschoold.

We doen mee aan grote onderzoeken; het USD4d, een onderzoek 

om te kijken of gasten dezelfde prioriteiten van zorg aangeven als 

wij inschatten dat nodig is. Verder gaan we mee met ontwikkelingen 

tot professionalisering, zo hebben we sinds februari een elektronisch 

zorgdossier, inclusief de benodigde cursus van 2 dagen. We scholen ons 

in technisch verpleegkundig, handelen zoals de Wet BIG ons voorschrijft, 

wat neerkomt op 12 onderdelen x 2.5 uur E-learning lessen.

We scholen ons in een programma Zicht op Zorg, ten behoeve van snellere 

contacten met huisartsen, transferverpleegkundigen en apotheek. 

Hierdoor kunnen we gegevens ook beschermd verzenden en opvragen. 

We gaan naar symposia, waar nieuwe richtlijnen aan de orde komen. 

Belangrijk dit jaar wordt ook een cursus omgaan met lastig gedrag; 

eisend, claimend, boos, heftige uitingen, waardoor je soms zelf uit balans 

raakt. We hebben een sterk team en dat willen we graag ondersteunen, 

zodat we ons sterk kunnen blijven maken voor Palliatieve Zorg.

Henny van de Velde, coördinator verpleegkundige zorg   «



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 2016

Opnames: 110

Aantal mannen: 49

Aantal vrouwen 61 

Gemiddelde leeftijd bij opname: 77 jaar

Jongste gast:    45 jaar

Oudste gast:    97 jaar

Overleden gasten:    107 gasten 

Ontslagen gasten:                                    6 gasten

Gemiddelde opnameduur:   21 dagen

Bedbezetting: 83%

Opnames korter dan 48 uur:  9 gasten

Opnames langer dan drie maanden: 2 gasten

Komend van thuis:    64 gasten

Komend uit het ziekenhuis:   37 gasten

Komend van elders:   9 gasten

In 2016 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 26 augustus van 9.30-15.00 uur

Open huis op 14 oktober van 11.00-15.00 uur

Even voorstellen…
Ton Dhondt

Sinds april 1997 werk ik als ouderenpsychiater bij GGZ Noord-Holland-

Noord. In eerste instantie volledig in de directe patiëntenzorg. In de loop 

van de jaren steeds meer in leidinggevende rollen die naast inhoudelijke 

aspecten ook steeds meer bedrijfsmatig werden. Per 15 mei 2017 ben ik 

benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland en zal ik na 20 

jaar GGZ NHN verlaten. Ook in Friesland zal ik nog actief zijn in de directe 

patiëntenzorg. 

In mijn werk als ouderenpsychiater ben ik vrijwel dagelijks met mensen 

in gesprek over de eindigheid van het leven. Dood als uitweg uit diepe 

psychische ellende, dood als vaststaand eindpunt van ieders leven. Dood 

als zelfgekozen eindpunt, dood als onvermijdbaar lot. Dood als slotstuk 

van een periode van ziekte en aftakeling maar ook als rustig slot van een 

periode van onthechting.

Betrokken zijn bij het Hospice is voor mij een uiting van mijn doel om het 

sluitstuk van ieders leven waardig en goed afgerond te laten zijn. Ik zie 

het ook als een vervulling van een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

waarin ik mijn inhoudelijke en bedrijfsmatige competenties ook elders dan 

in de GGZ kan inzetten.

Op 1 januari 2017 ben ik formeel toegetreden tot de Raad van Toezicht van 

het Hospice Alkmaar. Waarom eigenlijk? Om een antwoord te geven op die 

vraag, een korte introductie van mijzelf.

Geboortejaar: 1961

Studie:  Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam

Artsexamen: 1988

Psychiater: 1997

Privé:  Getrouwd, 2 dochters

Woonplaats: Alkmaar


