
In de bezinningsruimte ligt een boek waarin  
nabestaanden iets kunnen schrijven over het 
verblijf van hun naaste in Hospice Alkmaar. 
Er staan vaak heel bijzondere en ontroerende 
verhalen en dankwoorden in.  Zo ook in januari 
2014 van Mevrouw L. Müller:

Lieve medewerkers,
Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kin-
deren, ons diepe respect betuigen voor jullie 
liefdevolle zorgzaamheid gegeven aan mijn 
zus Beeb, die zo hunkerde naar liefde, maar het  
o zo moeilijk kon ontvangen.
Het was de kunst bij haar om bij haar hart te 
komen, om al die luikjes te kunnen openen, om 
daar haar oprechte wens te ontdekken. Mede 
dankzij jullie support en aandacht voor ons heb 
ik het gevoel dat ons dat is gelukt.

Het was een bijzondere periode en een bijzon-
dere ervaring om samen een dierbare door de 
laatste fase te “gidsen”.
Ik dank jullie daar heel hartelijk voor en zal ook 
daardoor vol goede herinnering mijn zus Beeb 
gedenken. «

Participatiewet, kanteling in de zorg, de groot- 
ste verandering ooit in de financiering van de 
zorg, slechte inspectierapporten van zorgin-
stellingen,  bestuurders in de zorg die misbruik 
hebben gemaakt van gemeenschapsgelden, 
niet werkende maatschappen van specialis-
ten, de macht van zorgverzekeraars... Het is 
een stortvloed van vaak negatieve bericht-
geving die ons bereikt.

Maar voor mij als bestuurder van een kleine 
zorgaanbieder als Hospice Alkmaar valt mijn 
oog veel vaker op de mooie dingen die ik hoor 
en zie.

Kinderen die toch weer bereid zijn hun ouders 
in huis te nemen en daar vaak ook hele waar- 
devolle momenten met elkaar beleven. Unieke 
samenwerking, soms omdat het niet anders 
kan, maar wel met onverwacht positieve 
effecten. De creativiteit die in tijden van slech-
te economische omstandigheden ontstaat.  
De grootouders die door verminderde 
toeslag op de kinderopvang weer op klein-
kinderen passen en daardoor een hechte 
band ontwikkelen. Door de veranderende 

gezinssamenstellingen is ook het sociale 
netwerk van onze gasten de afgelopen 
13 jaar behoorlijk veranderd. De zorg 
door naasten is niet per definitie meer door 
partner of kinderen, maar ook door familie, 
vrienden, buren, geloofsgenoten,  Dit geeft een 
andere dimensie aan de zorg en de samen-
werking tussen zorg en naasten. Het levert 
mooie verhalen op zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen. Die verhalen zijn waar het echt om 
gaat, de liefdevolle zorg van mens tot mens, 
hier samengebald in het laatste stukje leven. 
Zoals een zus verwoordde:

“Zijn verdriet, boosheid en onmacht mocht 
er zijn. Door jullie respectvolle en liefdevolle 
benadering kon hij helemaal zichzelf zijn. 
Het werd een veilige warme plek voor hem. 
Zo kon hij stap voor stap alles vrijgeven en 
aan zijn grote reis beginnen , waar hij toch wel 
nieuwsgierig naar was. Ook ik heb me heel erg 
gesteund gevoeld door jullie lieve aandacht en 
inspirerende gesprekken en het lekkere eten, 
het was er allemaal!” 

Dit is waar het over hoort te gaan in de zorg en 
waar wij  in Hospice Alkmaar met elkaar elke 
dag  heel erg ons best voor doen.

Ellis Jonker - directeur «

Rituelen markeren vaak belangrijke over-
gangen. Mensen die gaan sterven hebben te  
maken met de overgang van leven en dood. 
Om die overgang meer hanteerbaar te ma-
ken voor de stervende en de naasten kunnen  
rituelen behulpzaam zijn. De kracht van ritue-
len is dat ze het ongrijpbare tastbaar kunnen  
maken en het onzegbare kunnen uitdruk-
ken. Er kunnen symbolen worden gebruikt;  
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religieuze symbolen als een heilig boek, kruis 
of gebedssnoer en persoonlijke symbolen als 
een foto, gedicht of kunstwerk.

Er zijn religieuze rituelen rondom sterven, zo-
als ziekenzalving en -zegening, bidden, (voor)
lezen van teksten, luisteren naar en zingen 
van muziek, branden van kaarsen. Ook ont-
staan steeds meer persoonlijke rituelen, zoals 
het samen bekijken van foto’s, helpen bij de 
laatste verzorging en beschilderen van de kist. 
Hierbij gaat het om wat van belang is voor 
gast en naasten, wat de kern van hún bestaan 
raakt. 

Lees verder op de achterzijde «



Stel, u  komt thuis van een intervisiebijeen-
komst met vrijwilligers van Hospice Alkmaar. 
U overdenkt nog eens wat besproken is. Uw 
gedachten rijden het parkeerterrein op van 
het verhaal over de vrouw die zo verbitterd 
was bij het overlijden van haar man. U voelt 
weer de beklemming! Zij was verward en han-
delde, zo leek het althans, meedogenloos.

Met de intervisiegroep heeft u gesproken 
over de gevoelens en meningen die haar hou-
ding bij de leden teweeg brengt. Wat is er fei-
telijk gebeurd? Welke rol had jij? Hoe pakte je 
het aan en met welk resultaat? Wat voelde je 
eigenlijk en wat probeert dat gevoel jou dui-
delijk te maken? Die verschillen in reacties! 
Mooi, maar welke is nou de juiste? De inter-
visiegroep kwam tot de conclusie dat ‘goed’ 
en ‘fout’ onbruikbare begrippen zijn. Zij zeg-
gen vooral iets over degene die ze gebruikt. 

Citaten van onze verpleegkundigen:

 ‘Als ik weet dat mensen gelovig zijn en daar 
steun aan hebben, stel ik voor om te bidden of 
om te zingen, een gebedje te zoeken, samen te 
bidden. Dat zijn vaak mooie momenten’. 

‘Het Mariabeeld op hun kamer als ik weet dat 
mensen daar prijs op stellen. En dan af en toe 
het lichtje verwisselen’.

‘De laatste zorg als eerbewijs, zorgen dat ie-
mand heel mooi verzorgd is. Ik vind het heel 
mooi als familie dat zelf wil doen’. 

sten gelezen, er is muziek én stilte, de naam 
van elke overleden gast wordt genoemd. 
Rituelen kunnen als waardevol worden er-
varen, doordat zij vorm geven aan wat soms 
niet zo gemakkelijk gezegd kan worden. 

Maria Luyckx, consulent spirituele zorg « 

Waar had die vrouw nu eigenlijk baat bij? Aan 
afkeuring, correctie of juist goedkeuring van 
haar gedrag? Of was het al voldoende dat 
er iemand voor haar was? Er was voor háár.  
 En u vult uw doosje met bruikbare spreuken 
aan met:

 
En u beseft weer eens dat Hospice Alkmaar 
deel uitmaakt van het leven van alledag. 

Ik kan me zulke ervaringen niet alleen voor-
stellen, ik maak er een tiental avonden per 
jaar deel van uit als gespreksleider van twee 
intervisiegroepen. Ik breng er mijn expertise 
als coach, trainer en makelaar in werk van 

de werkKRACHTcentrale; een re-integratie-
bedrijf, met name voor werkzoekenden met 
een psychiatrische problematiek. Ik breng er 
ook mijn levenservaring die 60 jaar omspant. 
Ik ontvang de bereidheid van de vrijwilligers 
om hun ervaringen, overwegingen, inzichten, 
vragen, twijfels, verdriet, ontroering en hu-
mor in mijn aanwezigheid te delen. En mijn 
doosje met wijsheden maar groeien. Wilt u er 
nog een paar?

‘Boosheid is een bruikbare aanleiding tót maar 
een gebrekkige grondhouding vóór een oplos-
sing.’

‘Persoonlijke groei is een opeenvolging van 
nieuwe en benutte inzichten.’

‘Goed voor jezelf zorgen is gelijk aan investeren 
in je relaties met anderen.’

Door mijn bijdrage aan de intervisiegroepen 
zorg ik uitstekend voor mijzelf. Ik wens u van 
harte hetzelfde toe, waar het uw inspannin-
gen voor Hospice Alkmaar aangaat.

Henk Pruiksma «

Op 25 april 2014 heeft een van onze vrijwilli- 
gers, Thea Alkema  een Koninklijke onder- 
scheiding gekregen. Thea kreeg de onder- 
scheiding vanwege  al het  vrijwilligerswerk  
wat ze al vele jaren op verschillende manieren 
en op verschillende plekken doet. Ook haar 
echtgenoot kreeg een lintje en dat maakte 
de plechtigheid nog eens extra feestelijk.  

Een koninklijke onderscheiding

Intervisor 
vrijwilligers
Henk Pruiksma 

Als een gast is overleden kunnen naasten de 
kaars in de binnentuin aansteken, symbool 
van licht en verbondenheid. Bij de uitgeleide 
doen alle aanwezige medewerkers recht aan 
het unieke van de mens die is overleden, ook 
als steun voor naasten. Een verpleegkundige:

‘Die mevrouw zei ‘mijn man hield van de stilte.’ 
Dan kun je niet anders doen dan gewoon stil 
zijn en zo zijn eigenheid benadrukken’. 

Nabestaanden herdenken hun dierbare in de 
herinneringsbijeenkomst. Er wordt een boe-
ket gemaakt van door naasten meegebrachte 
bloemen, er worden kaarsen gebrand, tek-

In Hospice Alkmaar is Thea al sinds 2005 
werkzaam als zorgvrijwilliger en als lid van de  
werkgroep spirituele zorg, die onder andere 
de herinneringsbijeenkomsten organiseert.  
We zijn blij dat met deze, ons inziens zeer 
terechte onderscheiding, een van onze vrij-
willigers zo mooi in het zonnetje is gezet. «
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‘Iemand in verwarring heeft 
meer aan mijn presentie dan 
aan mijn mening.’


