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Door Alida van der Hout
Algemeen coördinator

In het afgelopen jaar zijn weer veel ongeneeslijke zieke mensen liefdevol verzorgd in de laatste levensfase. Gelukkig heeft een 
jaar lang geen besmetting met het coronavirus plaatsgevonden. Ondanks het lastige werken met beschermende middelen kon-
den alle medewerkers zich met passie inzetten voor de gasten. Ook konden we bezoek toelaten. 

Hospice Nijkerk, al meer dan 25 jaar een begrip in Nijkerk

‘Zorg voor de zorgende’ en ‘In gesprek met de burger’.
Het hospice wil voortdurend de zorg optimaliseren.
Naast de maatregelen m.b.t. corona en de voorbereidingen 
voor de verbouw, zijn we daarom gestart met twee nieuwe 
projecten: ‘CURA’ en ‘In gesprek met de burger’. 

CURA
In het hospice zijn regelmatig ethische vraagstukken aan 
de orde, zoals een gast, die besluit te stoppen met eten en 
drinken. Of lastige situaties zoals het overlijden van jonge 
zorgvragers met kleine kinderen.
Deze  situaties kunnen ‘morele stress’ veroorzaken: emotio-
nele belasting die je ervaart als je twijfelt hoe je goede zorg 
kunt verlenen. Dat draagt bij aan hoge werkdruk. CURA 
is een laagdrempelig instrument dat 
ondersteuning biedt bij beslissingen 
m.b.t. deze vraagstukken. 
Met CURA bespreek je in klein 
groepsverband in korte tijd een mo-
reel dilemma. Drie coördinatoren 
en een verpleegkundige zijn opge-
leid om CURA aan te bieden. CURA 
wordt inmiddels toegepast in di-
verse overleggen, zoals de vrij-
willigersbijeenkomsten en team 
overleggen van de coördinato-
ren en verpleegkundigen. 
Met CURA willen we het 

morele bewustzijn en de 

competenties van medewerkers versterken. Er wordt meer 
aandacht gegeven aan de ‘zorg voor de zorgende’ en het ver-
betert de kwaliteit van zorg aan de gasten. 

 

In gesprek met de burger
Hospice Nijkerk wil een bijdrage leveren aan de gemeen-
schap en gaat dit jaar starten met het organiseren van in-
formatieavonden voor ouderen over het levenseinde. De 
bedoeling hiervan is dat meer ouderen zich bewust zijn van 
de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en dat 
zij nadenken en spreken met anderen over wensen rond het 
levenseinde. 

Hospice Nijkerk en omstreken 
www.hospicenijkerk.nl

In dit nummer: verbouwing hospice 2021 • nieuwe vrijwilligers • hospice getroffen door corona

Verpleegkundige: CURA heeft een vaste structurele plek tijdens ons overleg. 
Een super methode  bij problemen waar je als team tegenaan loopt,  

waardoor je snel bij de essentie uitkomt en samen nadenkt over oplossingen.



Door Peter van Hofwegen 
Voorzitter SVHN    

De vorige keer bent u geïnformeerd over enkele bestuurswisselingen. Recent heeft Koos Nelemans afscheid genomen; hij heeft vele 
jaren de huis-aan-huiscollecte in Nijkerk verzorgd waar we hem veel dank voor verschuldigd zijn.

De huidige bestuurssamenstelling is:   
Financiën
De vriendenstichting zet zich in om via collecten, diaconieën, dona-
teurs en acties zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de instand-
houding van het hospice. Over de besteding zijn goede afspraken 
gemaakt met de zorgstichting. Jaarlijks dragen wij € 50.000 bij in de 
exploitatie van de zorgstichting; een batig saldo reserveren wij voor 
grotere incidentele uitgaven, zoals de aanstaande ver-/nieuwbouw.
Hadden wij in 2017 nog een batig saldo van € 117.224, dat saldo zal 
over 2020 helaas uit gaan komen op mogelijk de helft (€ 58.000). 
Door corona kon de deurcollecte in Nijkerk niet doorgaan, brach-
ten de kerkcollecten door mindere openstelling en/of kerkbezoek 
een stuk minder op, en konden er ook aanmerkelijk minder acties 
worden gehouden.

We hebben in april niet met een collectebus aan de 
deur maar met een huis-aan-huis verspreiding van 
kaartjes met een QR-code gecollecteerd. Mocht u 
het hospice willen steunen en geen kaartje hebben 
ontvangen, dan kunt u dit alsnog doen met de QR-
code hiernaast. Begin dit jaar was deze methode 
in Bunschoten-Spakenburg succesvol (€ 10.000) 
en we hopen dat de opbrengst van de collecte in 
Nijkerk net zo mooi is. We oriënteren ons op het 
organiseren van een collecte in Putten. 

• Peter van Hofwegen – voorzitter (2e van rechts) • Agnes Zwaan-
Beekhuis – secretaris (2e van links) • Eward Wulfsen – penning-
meester (3e van links) • Theo Kok - algemeen lid/vice-voorzitter 
(1e van rechts) • Geralda Blom - algemeen lid (1e van links) 
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Door Evert Nagel
Voorzitter SHN

In de afgelopen maanden 
hebben wij ons als bestuur, 
ook samen met de Stichting 
Vrienden,  intensief bezig-
gehouden met huisvesting 
van het hospice in de toe-
komst. Eind 2020 is beslo-
ten om in het huidige pand 
te blijven en worden er mo-
menteel plannen gemaakt 
om het gebouw nog meer 

Verbouwing hospice 2021

optimaal geschikt te maken voor onze gasten en perso-
neelsleden. Dat betekent dat we gaan verbouwen! Ook tij-
dens de coronaperiode is temeer duidelijk geworden dat er 
diverse aanpassingen nodig zijn om het pand toekomstbe-
stendig te maken. Nieuwe wensen en eisen op het gebied 
van hygiëne, sanitair, privacy, arbeidsomstandigheden en 
de verduurzaming van het pand worden daarbij betrokken. 
Dit zal uiteindelijk resulteren in een uitbreiding en een ver-
duurzaming en modernisering van het huidige pand. Het is 
de bedoeling dat er rond de ver-/nieuwbouw een fondsen-
wervingsactie georganiseerd zal worden. Bij eerdere grote 
investeringen zijn daar goede resultaten mee bereikt.
Te zijner tijd hoort u daar meer over.

Van de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o.
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Ik ben net vóór de coronaperiode aangenomen als coördinator van de vrijwilligers . Na 
de inwerkperiode was ineens alles totaal  anders. Thema-avonden, mentor-avonden , 
de introductiecursus, de gedachtenisdienst, vergaderingen… niets ging meer zoals het 
de laatste jaren altijd was gegaan. 
Ik was en ben erg onder de indruk van de warme liefdevolle sfeer in het hospice. Er is 
een bevlogenheid bij iedereen. Erg fijn om daar een steentje aan te mogen bijdragen.
Ik kom uit de thuiszorg, mijn hart ligt  bij de palliatieve/terminale zorg. In het hospice 
heb ik inmiddels mijn plekje gevonden. Heel nieuwsgierig ben ik hoe het straks na 
corona zal zijn, zonder de noodzakelijke beperkingen. Daar kijk ik naar uit!

Willy van de Weitgraven

Ik ben Louise Tomassen-Kamphorst, 42 jaar, getrouwd en twee kinderen. 
Al van jongs af aan lag mijn hart bij de zorg. Toch was het daar nooit van gekomen. 
Jaren van twijfel voor het hospice: ben ik niet te jong, kan ik het wel, ben ik niet te 
gevoelig… noem maar op. Toch heb ik de stap gezet. Wat ben ik daar dankbaar voor! 
Bij de eerste stap over de drempel proefde ik warmte, zorgzaamheid en vooral liefde 
voor de gasten. Ik voelde me meteen “thuis”. Na zes diensten heb ik al veel geleerd. 
Wat een eer om wat voor de gasten in het hospice te kunnen betekenen! 

Groet Louise

Onze vrijwilligerscoördinator

Twee nieuwe (jonge) vrijwilligers

Ik ben Mettie van de Heg- van Oostrum, 47 jaar, getrouwd en vier kinderen. 
M’n hart lag al vanaf mijn jeugd in de zorg. Ik werkte ook een aantal jaren in een verpleeghuis.
Mijn pas overleden moeder heb ik op haar lange ziekbed mogen verzorgen. Dat heb ik met 
zoveel liefde gedaan, zodat ik wist dat ik hiermee verder moest.  Dus “de stoute schoenen” 
aangetrokken!  In het hospice voelde ik me meteen thuis! Er hangt zo’n warme sfeer. Het is zó 
fijn om iets voor iemand te mogen betekenen in de laatste fase van het leven! Een bescheiden 
bijdrage als vrijwilliger.
Een verrijking in mijn leven!

Groet Mettie

Beste lezer,

In Hospice Nijkerk zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.
In onze Nieuwsbrief geven we altijd de laatste ontwikkelingen door.
Als u deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, dan graag naam en mailadres doorgeven aan: c.dejong@hospicenijkerk.nl.

Het hospice krijgt 7 TV’s gesponsord
Het hospice ervaart steun vanuit het bedrijfsleven. Materialen die gebruikt worden in het hospice hebben een beperkte levens-
duur. Zo waren de TV-schermen hard aan vervanging toe. Geweldig blij zijn we met maar liefst 7 nieuwe Smart-TV’s aangeboden 
door De Korrel Beheer BV uit Terschuur (groothandel in de voedingsindustrie) en geïnstalleerd door triAV. Een fantastische gift!. 
TV-schermen die aangesloten worden op de techniek van vandaag. Hiermee kan meer tegemoet gekomen worden aan wensen 
van gasten op het gebied van muziek, films en nieuws.    
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Uw adres staat bij ons geregistreerd en zal uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de publicaties van
Hospice Nijkerk. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden. U vindt de contactgegevens 
hieronder. Via de website www.hospicenijkerk.nl kunt u t.z.t. ook onze nieuwsbrieven lezen. 

Door Alida van der Hout
Algemeen coördinator

Terwijl we zo dankbaar waren dat we door alle preventieve 
maatregelen het virus buiten de deur hebben kunnen hou-
den, werden we op maandag 29 maart opgeschrikt doordat 
een net opgenomen en negatief geteste gast corona gere-
lateerde klachten kreeg. In allerijl is een test afgenomen, 
welke helaas positief was. Code groen werd code rood. Alle 
vrijwilligers, die de gast verzorgd hadden werden in qua-
rantaine geplaatst en werden gevraagd zich te laten testen. 
Het rooster werd een gatenkaas! Maar met andere vrijwil-
ligers, die bereid waren om extra te werken kon de zorg aan 
de gasten voortgang vinden. De besmette gast moest he-
laas de volgende dag overgeplaatst worden naar de Covid 
afdeling van verpleeghuis De Pol. De andere gasten werden 
gemonitord op corona gerelateerde klachten en er werd 
besloten tot een opname stop.
Gelukkig kregen we veel hulp en ondersteuning van diverse 
instanties. 
Helaas bleken gaandeweg de week vijf vrijwilligers en één 
verpleegkundige besmet te zijn. Al degenen, die met hen 
hadden samengewerkt werden ook in quarantaine ge-
plaatst en gevraagd zich te laten testen.
Zondag 4 april is de tweede gast positief getest. Ook deze 
moest overgeplaatst worden naar De Pol.  Toen is besloten 
om de zorg aan de overige drie gasten over te laten aan 
verpleegkundigen en coördinatoren.  De bezoekregeling 
werd aangepast van twee naar één bezoeker. Woensdag 7 
april werd nog een vrijwilliger positief getest.

Wat is het stil in het hospice en wat missen we hen. Wat 
doen ze veel en wat zijn ze van onschatbare waarde! Daar 
worden we extra bij bepaald, nu we alles zelf moeten 
doen. 

10 April waren alle gasten én 52 medewerkers negatief 
getest. De gasten, die overgeplaatst waren, zijn inmiddels 
overleden. Helaas konden we hen niet tot het einde ver-
zorgen. 
We zijn blij dat we hebben kunnen voorkomen dat het vi-
rus zich verder kon verspreiden en het hospice zou moeten 
sluiten.
We zien uit naar 16 april wanneer we de deuren van het 
hospice weer kunnen openen voor medewerkers én gasten 
die al op de wachtlijst staan. 
Het was een hectische spannende tijd, waarin veel werd 
gevraagd van alle medewerkers waarvan helaas sommigen 
besmet geraakt zijn. We hopen en bidden dat de sympto-
men bij hen beperkt blijven. We zijn dankbaar en vooral 
ook trots op allen die het samen mogelijk gemaakt hebben 
om de zorg aan de gasten te continueren. 

13 April 2021

Corona in het hospice
Nadat we de tekst opgesteld hadden voor deze nieuwsbrief is de situatie drastisch veranderd: 

het hospice is getroffen door het coronavirus.


