Van verzorgende naar verpleegkundige binnen
Hospice de Duinsche Hoeve!

Ik was toen al ruim
30 jaar werkzaam als verzorgende, waarvan
de laatste 6 jaar bij Hospice de Duinsche Hoeve. Het was voor mij een hele uitdaging in
anderhalf jaar de opleiding bij Zorgcollege te
gaan doen. Wat ben ik blij dat ik die uitdaging
ben aangegaan. Nu kan ik zeggen dat ik alles
gehaald heb. Met een prachtige puntenlijst heb ik mijn opleiding afgerond. Doordat
ik deze opleiding heb gedaan, ben ik nu als
verpleegkundige BIG geregistreerd en kan ik
de verantwoordelijke diensten doen.
Het grootste verschil tussen het werken als
verzorgende of verpleegkundige zit hem in
de eindverantwoording en het klinisch redeneren (=de vaardigheid om eigen observaties

en interpretaties te koppelen aan medische
kennis van zowel fysiologie, anatomie ,pathologie en farmacologie). Het allermooiste van
werken binnen Hospice de Duinsche Hoeve
vind ik echter nog steeds het samenwerken
met verschillende disciplines en vrijwilligers
waarbij het heel goed lukt gebruik te maken
van elkaars talenten en capaciteiten, met veel
respect voor elkaar. Dat maakt ons team van
Hospice de Duinsche Hoeve sterk. We werken er samen aan en doen al het mogelijke
om de laatste levensfase van onze gasten en
hun naasten zo leefbaar mogelijk te maken.
Dit doen we middels het geven van warme,
specialistische zorg op een hoogwaardig
niveau. Daar ben ik erg trots op en wil daar
dan ook graag mijn steentje aan bij blijven
dragen in de toekomst.
Ik wil iedereen via deze weg dan ook hartelijk
danken voor deze kans die ik gekregen heb en
alle hulp, geduld en vertrouwen tijdens mijn
opleiding. Het was een pittige tijd met studeren en werken maar ik kijk er met veel vreugde
op terug.
Heel veel lieve groetjes van
(inmiddels) verpleegkundige Dianne Korsten
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Zo’n anderhalf jaar
geleden kreeg ik de
kans om de MBO-opleiding Verpleegkunde te gaan doen en
kon ik mijn werkplek
binnen Hospice de
Duinsche Hoeve gaan
gebruiken als opleidingsplaats (BBL).

Op vrijdag is er verse friet, de een snijdt de aardappels en de
ander bakt. Het valt me op dat er overal over nagedacht is.
Ook achter de schermen gebeurt er veel.
Het geeft zoveel rust. Als je tijd van leven hebt, kun je hier van
al die vaardigheden een graantje meepikken. Het maakt het de
tijd van afscheid nemen voor jezelf, maar ook voor je partner
iets gemakkelijker.
Zo hebben we regelmatig gesprekken met een geestelijk begeleider, een professional, luistert goed en je vertrouwt hem snel
je moeilijkste vragen toe. Zo stelde hij voor eens te kijken of de
stichting WensAmbulance iets voor ons zou kunnen betekenen.
En binnen een week zijn we weggeweest op een dag waarbij de
terrasstoelen je om de oren vlogen, code rood. En wij zaten aan
de champagne en oesters in Zeeland. Maar dat is een heel ander
spannend verhaal en een herinnering die nooit meer weggaat,
zo geweldig.

Een dagje uit het bijzondere leven
van een gast in het hospice.
Ze laten me hier lekker uitslapen. De specht, die ik vanuit mijn
bed kan bewonderen door de enorme glazen pui, tikt rustig op
de pinda’s. Heerlijk wakker worden met dit groene uitzicht en
prachtige vogeltjes.
Het is een heerlijke kamer, een luie verstelbare stoel, een design
lamp en een tafel met stoelen in de kleuren groen en oranje.
Gezellig. Huiselijk vooral, omdat je de kamer geheel naar eigen
stijl mag decoreren. Wij hebben wat schilderijen en een gitaar
meegebracht. Ook veel kaarten en vrolijke voorjaarsbloemen
maken het meer als mijn kamer. De mensen die hier werken,
zijn vooral vrijwilligers en iedereen werkt met veel liefde en
interesse in de mens zelf. Er werken hier professionele mensen,
die de mens in zijn geheel zien. Zo anders dan een ziekenhuis
of verzorgings-/verpleeghuis. Het is ongelooflijk wat men hier
heeft neergezet. De sfeer is fijn. Men laat je als gast in je waarde
en er wordt niet geoordeeld.
Je kan zelf kiezen wat je wilt eten. Ik kies voor het ontbijt een
gekookt eitje, verse jus d’orange, thee en koffie.
Ook wel eens een gebakken eitje en vanmorgen werd ik zelfs
geroepen om een gepocheerd eitje te maken ... iets wat nog op
mijn bucketlist stond. Er wordt wat mee gedaan als je ergens
naar vraagt. Fantastisch!
De vrijwilligers die hier werken, meestal een dagdeel heb ik in de
gaten, hebben allemaal hun eigen vaardigheden.
Op dinsdagochtend komt er een mevrouw die me na het
douchen heerlijk masseert met lavendelolie. Een andere dame
stemt mijn gitaar. Overal in het hospice zie je verse bloemen.
Iemand die daar veel liefde voor heeft, maakt er elke week weer
een kunstwerk van. Over kunst gesproken, we hebben ook een
schilderij gemaakt met behulp van een creatieve dame. Dit om
vooral herinneringen te maken.
Zo wordt er elke dag tussen de middag verse soep bereid.
En het eten wordt door de vrijwilligers bereid en verzorgd. Zelfs
nu in de vervelende coronatijd maken ze er een feestje van met
mensen die hun specialiteiten gebruiken en inzetten om je
als gast echt gast te laten voelen. Mijn kamer wordt elke dag
gepoetswaardoor je je ook weer fijner voelt.
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Nieuw Instagram pagina
Het hospice heeft sinds kort een Instagram pagina!
Deze is te volgen op:
https://www.instagram.com/hospicededuinschehoeve_/

In een relatief korte tijd heb ik al zoveel meegemaakt. Zo is er
iemand die een oldtimer bezit. Ik mocht mee voor een tochtje
in die waanzinnige auto en weet je... ik stond gewoon op
de Parade voor de Sint-Jan. Wie maakt zoiets nou mee?
De verpleging neemt de tijd voor je, maar de vrijwilligers maken
de kers op de taart. Zo werkt er hier iemand die weet dat we
graag een aperitief drinken. We gaan dan om vijf uur een glas
halen voor wijn en water, ook om een beetje in de benen te
blijven. Maar wat denk je, het staat als hij werkt gewoon al klaar.
Heel fijn. Het zijn de kleine dingen waar je een gast blij mee kan
maken. En je wordt hier gezien. Ik kan mijn levenslust behouden
hierdoor, ik kan een volwaardig partner zijn voor mijn liefde,
gewoon omdat jullie er zijn. Het afscheid komt, dat weet ik,
maar je kunt je dagen nog zo fijn vullen met leven! Al deze
mensen voegen kwaliteit aan mijn leven toe.
Ik heb zitten denken hoe ik jullie kan bedanken. Maar om een
persoonlijk kado te geven zou ik de totale opbrengst van een
Franse wijngaard nodig hebben. Dat gaat niet. Dus daarom
vanuit mijn hart en die van Mona, hartelijk dank!
Zo goed dat jullie er zijn.
Liefs Rien

Nieuw in de boekenkast
• “Ernstig ziek: een woordenboekje voor kinderen”
•	“Jonge kinderen en de dood: tips voor ouders en
verzorgers”
• “Uitvaart: een woordenboekje voor kinderen”
Deze boekjes zijn geschreven door Rob Bruntink
https://www.robbruntink.nl/wil
Het zijn hele prettige boekjes als voorbereiding wanneer
men een gesprek met kinderen aan wil gaan, om antwoorden
op vragen te kunnen geven of een kind te helpen vragen te
stellen.

Bedrijf Hulp Verlening (BHV) en
procedures in het Hospice
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief
over de BHV in ons hospice en de organisatie erachter. In mijn
werkzame periode op Schiphol was ik BHV teamleider tijdens
mijn dienst. Per dag handelde Schiphol in die tijd een 15- tot
20-tal BHV oproepen af. Boeiend en enerverend om dat altijd
tot een goed einde te brengen. Na mijn pensionering ben ik in
2011 als vrijwilliger in het hospice begonnen. Na enkele weken,
na ingebruikname van het gebouw, moesten er procedures en
werkinstructies komen voor onderhoud van het gebouw en de
veiligheid. Nu ben ik aanspreekpunt namens het hospice voor
het onderhoud van de benodigde alarmapparatuur, brandpreventie en legionella beheersing. Tot op de dag van vandaag
doe ik dat met veel plezier. De gasten blijven voor mij toch de
zaak waar het om draait. Zij moeten zich in ons hospice veilig en
beschermd weten.
Binnen ons hospice zijn veel werkzaamheden geregeld en
vastgelegd in procedures en protocollen. De BHV is hier in de
organisatie ook een onderdeel van en is verplicht bij bedrijven
en instellingen. Als zorgprofessional moet je niet alleen goed
weten wat je wél moet doen, maar ook wat je vooral niét moet
doen. Dus weet hoe je een situatie vaststelt en vervolgens hoe
je de calamiteitenorganisatie wel of niet in werking zet, of je wel
of niet moet ontruimen. Weet ook waar de alarmnoodknoppen
zitten. Waar de brandblusmiddelen staan en hoe te gebruiken
bij welke brandsoort. Niet onbelangrijk is hoe je de brandmeldcentrale bij de entree uitleest om de brandweer wel of niet te
informeren.

“Praten over de dood doet leven”
Op 25 mei was de eerste interdisciplinaire scholing over
proactieve zorgplanning in de Bossche regio. Verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, specialisten Ouderengeneeskunde, casemanagers dementie, praktijkondersteuners en
medisch specialisten gingen samen aan de hand van casuïstiek
op zoek naar de eigen rol in het proces en betere afstemming en
samenwerking. We oefenden samen met trainingsacteurs het
praten over de laatste levensjaren en het levenseinde. Over wat
dan belangrijk is, over welke zorg en behandeling dan passend
is. En hoe je eigen normen en waarden, je eigen verhouding
tot de dood een rol speelt. Verpleegkundig specialist van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis Wilma den Hollander en kaderarts
Margot Verkuylen van ons hospice waren de docenten van deze
scholing. De scholing werd zeer goed geëvalueerd: inspirerend
en fijn dat we met verschillende disciplines van elkaar konden
leren.

In ons hospice zijn alle verpleegkundigen verplicht een keer per
jaar een BHV-cursus bij te wonen bij een bedrijf dat daarin is
gespecialiseerd. Hierin worden o.a. de onderdelen, brand blussen, EHBO en ontruimen van een gebouw behandeld. Voorop
staat “eigen veiligheid eerst”. In de calamiteiten kalender staan
alle bedrijfshulpmaterialen die in het hospice aanwezig zijn
afgebeeld, zo ook de verzamelplaatsen wanneer er ontruimd
moet worden. Elke maand worden de brandmeldinstallatie en
de bijbehorende procedures op onderhoud en werking gecheckt
en getest. Eens in de 3 jaar komt de brandweer een steekproef
nemen of alles gaat zoals dat hoort
te gaan en of de procedures kloppen met wat er voorgeschreven
staat.

De scholing is een van de activiteiten in het regionale project
Zorg in de laatste levensjaren.

Al met al hebben we in het hospice
nog nooit een echt alarmmoment
meegemaakt. Wees er van bewust
dat de BHV altijd waakt maar nooit
prominent aanwezig is. Het waakt
over de veiligheid van onze gasten
en het aanwezige personeel. Laten
we het dan ook zo koesteren en er
alert op blijven.

Margot Verkuylen,
medisch directeur

Berend Seelemeijer
Huismeester
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Colofon
Nieuwsbrief Hospice De Duinsche Hoeve is een uitgave van Hospice
De Duinsche Hoeve in Rosmalen.
Hospice De Duinsche Hoeve is een kleinschalig gasthuis voor palliatieve
zorg aan gasten voor wie het niet mogelijk of niet wenselijk is om hun
laatste levensfase thuis door te brengen.

Masterclass “Palliatieve sedatie”
Ons hospice heeft een masterclass “Palliatieve sedatie” ontwikkeld. Deze masterclass bestaat uit twee delen en heeft inmiddels
plaatsgevonden voor ons eigen team. In deel een reflecteerden
we op ons eigen handelen en zochten we samen naar verbeterpunten. We deelden elkaars visie aan de hand van stellingen en
casuïstiek. We keken naar hoe we samenwerken en wat deze
samenwerking nog meer zou kunnen versterken. In deel
twee van de masterclass oefenden we de communicatie over
“Palliatieve sedatie”. Hoe leg je uit wat het is? Hoe ga je om met
verschillende ervaringen? In hoeverre speelt je eigen emotie
een rol? Hoe ga je hiermee om? Wat zou je hierin nog
willen leren? Het team was enthousiast na het volgen van deze
masterclass. Binnenkort bieden we deze scholing ook aan,
in een aangepaste vorm, aan externe belangstellenden.
We houden je op de hoogte!
Margot Verkuylen,
medisch directeur

Adres- en contactgegevens:
Hospice De Duinsche Hoeve
Vliertwijksestraat 65
5244 NH Rosmalen
Contactpersoon: Dorien Aarts
T 073-5218881
E info@hospicededuinschehoeve.nl
I www.hospicededuinschehoeve.nl
Donaties en giften:
Als u het hospice financieel wilt ondersteunen kunt u dit doen door het
overmaken van een bedrag op IBAN NL42 RABO 0107 1454 99 ten name
van Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve.
Stichting Vrienden van het Hospice:
Via de website kunt u zich aanmelden als vriend van het Hospice.
http://www.hospicededuinschehoeve.nl/contactform.php
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice:
Dhr. R. van de Mortel - voorzitter
Mevr. V. Esser - Rath - secretaris
Mr. J. Buursma - penningmeester
Mevr. E.R.W.J.M. van de Ven - de Gruyter - bestuurslid
Mr. P.J. Peters - bestuurslid
Bestuur:
Het Hospice De Duinsche Hoeve wordt geëxploiteerd
door Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch e.o.
Mevr. C. van Olden - Smit - voorzitter
Mw. P. van der Graaf - secretaris
Dhr. Mr. P.J. Peters - penningmeester
Dr. S. Floor - bestuurslid
Dhr. P. Hermsen - bestuurslid
Redactie:
Janine van Erp
Merel van Elst
Dorien Aarts
Vormgeving:
MaGie Ontwerp
Nieuwsbrief automatisch ontvangen in uw mailbox?
Mail uw emailadres naar info@hospicededuinschehoeve.nl
onder vermelding van ‘nieuwsbrief-ontvangen’.
Verspreiding via mail (PDF) als wel gedrukt.
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