
NUMMER 1    : :     SEPT 2022    : :     1E JAARGANG    : :     RELATIEMAGAZINE 



INHOUDINHOUD

Voorwoord

VOORWOORD 03

DE IDENTITEIT VAN HOSPICE ELIM 08

THUISZORG 11

VAN DIÁKONOS NAAR ELIM THUIS 14

CIJFERS 15

MEDISCHE ZORG 04

KINDEREN EN HET HOSPICE 10

WAKEN 12

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste editie van `Elim vertelt’, het jaarlijkse relatiemagazine van 

Stichting Hospice Moerkapelle. Als relatief nieuw hospice in de regio geven 

wij u in dit magazine een indruk van wie wij zijn en stellen wij de zorgverleners 

en vrijwilligers met wie wij samenwerken aan u voor.

Op 1 maart 2021 opende Hospice Elim in Moerkapelle haar deuren. Sinds 

1 januari 2022 biedt Elim daarnaast ook ondersteuning door vrijwilligers 

in de thuissituatie via Elim Thuis. Een hospice opstarten ten tijde van een 

coronapandemie is een enorme uitdaging. Toch kijken wij terug op een 

waardevol eerste jaar. Juist in kleine dingen mochten wij van grote betekenis 

zijn en  bewoners bijstaan in de laatste fase van hun leven. Nabijheid en een 

luisterend oor zijn van onschatbare waarde in het hospice. 

Onmisbaar voor onze hospicezorg zijn natuurlijk de vrijwilligers. Zij stonden 

niet alleen voor een grote uitdaging om in een nieuw hospice te gaan werken, 

maar kregen direct te maken met aangepaste maatregelen door Covid-19. 

Iedere vrijwilliger kreeg vooraf een basistraining. Een periode meelopen in 

de praktijk was vooraf niet mogelijk. De eerste paar weken waren de coördi-

natoren daarom vrijwel non-stop aanwezig voor training-on-the-job. Nu we 

ruim een jaar verder zijn, zien we de grote groei die de vrijwilligers als groep 

hebben doorgemaakt. Zij werken met veel aandacht en toewijding, met als 

resultaat dat we een prachtig vrijwilligersteam hebben staan! Daar zijn we 

trots op!

Wij waarderen de prettige en constructieve samenwerking met de zorgverle-

ners die verbonden zijn aan het hospice en de zorgverleners in de regio heel 

erg. Met elkaar staan wij klaar voor onze bewoners in de laatste fase van hun 

leven, om hen de juiste zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plaats.

Veel leesplezier!
Lidia Dubbeld en Nathalie Matze
Coördinatoren Stichting Hospice Moerkapelle
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‘Wat fijn dat er nu e
en boek is om kinderen te 

ondersteunen als 
iemand die zij kennen

 naar een 

hospice gaat. Echt
 een aanvulling.’ 

Riet Fiddelaers-Jaspers, expert op het gebied van 

 kinderen en verlies

De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. Ook oom Bram met zijn gezin trekt bij 

hen in. Maar wat is er met oom aan de hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt slap en hij wil niets eten. De 

muisjes zorgen goed voor hem, maar algauw is het voor oom te druk in het hol. Muis Mies ontdekt een 

mooi en rustig huis, met bloemetjes voor de ramen. Een huis voor zieke dieren! Daar brengen ze oompje 

heen, waar ze hem trouw blijven bezoeken… ook als hij niet meer beter wordt.

 
Lianne Biemond en Corrie van der Spek zijn beiden (pleeg)moeder. In hun prentenboeken maken ze 

graag lastige onderwerpen bespreekbaar voor jonge kinderen. Corrie is docent beeldende vorming en 

Lianne schrijft kinderboeken. 
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Medische 
zorg in Elim
Wanneer bewoners van buiten Moerkapelle naar Hospice Elim 

komen, is het vanwege de aanrijtijd vaak niet haalbaar voor de eigen 

huisarts om de medische zorg te blijven verlenen. Huisartsenpraktijk 

Moerkapelle en Huisartspraktijk van Breugel uit Zevenhuizen zijn in 

dat geval afwisselend bereid om medische zorg over te nemen.

HUISARTSPRAKTIJK VAN BREUGEL
Dorpstraat 93

2761AA Zevenhuizen

0180 631 783

www.huisartsvanbreugel.nl

Huisartsen: Wieteke van Breugel, Noortje de Bont,  

Joyce Remmerswaal, Suzanne Schreuder

 Wieteke van Breugel is al 13 jaar eigenaar van deze huisartsenpraktijk in Zevenhuizen. Ze draait de praktijk 

onder andere samen met huisarts Noortje de Bont. Wieteke en Noortje vertellen over hun werk in het 

hospice. Wieteke: “Ik heb een zwak voor ouderenzorg. Naast mijn praktijk werk ik ook in verpleeghuis de 

Zevenster in Zevenhuizen. Palliatieve zorg en ouderenzorg hebben veel raakvlakken en liggen dicht bij mijn 

hart. Ik vind het heel belangrijk om goed aan te sluiten bij onze patiënten en dat is bij beide doelgroepen heel 

belangrijk.” Noortje:” Palliatieve zorg vind ik een mooi en dankbaar deel van mijn werk. In het hospice neem 

je meer de tijd om bij mensen stil te staan. Mensen laten je snel dichtbij komen, waardoor je hen in korte tijd 

goed leert kennen en het vaak dankbare zorg is.” 

“Je weet dat in het hospice alles op alles 
wordt gezet om goede zorg te leveren.“

Beide huisartsen vinden het fijn dat het hospice er is. Wieteke: 

“Je weet dat in het hospice alles op alles wordt gezet om goede zorg te leveren. Je kunt eraan bijdragen dat 

iemand in de laatste levensfase comfortabel is.” 

Als er een nieuwe bewoner wordt aangemeld in het hospice is het belangrijk dat de praktijk alle gegevens snel 

krijgt: journaalregels van de afgelopen maanden, de laatste specialistenbrieven en een actuele medicatielijst. 

Ook stellen ze een warme overdracht bij bijzonderheden erg op prijs. Tijdens een eerste bezoek wordt altijd 

een ACP-gesprek (Advance Care Planning- gesprek) gedaan door de huisartsen. Ze vragen tijdens dit gesprek 

uit wat de wensen zijn van een patiënt, waar iemand bijvoorbeeld bang voor is en of mensen weten wat hen 

te wachten staat. Wieteke: “Soms hebben patiënten eerder al hun wensen aangegeven rondom levenseinde, 

maar mensen kunnen hun grenzen verleggen of veranderen van gedachten. En is bijv. palliatieve sedatie 

wel besproken, maar gebeurt er zoveel of gaat het ziekteproces zo snel dat het niet goed is overgekomen.”  

Noortje: ” Je kijkt ook niet alleen naar het medische, maar naar het hele psychosociale welzijn van de patiënt 

en wat er nodig is aan begeleiding naar het levenseinde.”  Wieteke: “Om goed bij een nieuwe patiënt aan te 

sluiten is contact met familie of betrokken naasten ook belangrijk. Zeker als mensen zelf niet meer goed 

kunnen vertellen wat ze willen.”

Noortje en Wieteke benadrukken dat huisartsen uit de regio met een gerust hart hun patiënten naar het 

hospice kunnen verwijzen en de medische zorg aan hen kunnen overdragen. De praktijk is er op ingericht qua 

tijdsplanning en het aantal huisartsen, zodat er ook echt de tijd is voor de bewoners in het hospice. In het hos-

pice is er een fijne samenwerking met de thuiszorg, coördinatoren en vrijwilligers. Er wordt goed met elkaar 

meegedacht en met elkaar wordt gekeken naar de beste zorg voor de bewoners van het hospice! 
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HUISARTSENPRAKTIJK MOERKAPELLE
Weideplantsoen 20

2751 CB Moerkapelle

079 593 1687 

www.huisartsenpraktijkmoerkapelle.praktijkinfo.nl

Huisartsen: Ria Kwakernaak en Robert Cranendonk 

Huisartsen Van der Spek en Van Oeveren zijn deeltijd 

werkzaam in de praktijk.

Ria Kwakernaak en Robert Cranendonk zijn al 13 jaar collega’s, verbonden aan huisartsenpraktijk Moer-

kapelle. De nuchtere dorpsdokters zijn regelmatig in het hospice te vinden. Robert omschrijft Ria als een 

gedreven en betrokken huisarts, tijdens kantoortijden maar zeker ook daarbuiten. Ria zegt op haar beurt 

over Robert dat hij echt hart heeft voor de palliatieve zorg. Hij ziet het belang van zorg op maat. Vaak is één 

van de twee betrokken als zij een patiënt die in het hospice verblijft ‘overnemen’, maar wordt alles overlegd 

zodat de ander er naadloos in kan stappen als dit nodig is.  Ria: “We bespreken het eigenlijk altijd wel als één 

van ons in het hospice is geweest. Sparren wordt veel gedaan en hiermee helpen we elkaar om kritisch naar 

een situatie te kijken. ‘Wat kan er anders, beter?’. Ik blijf nieuwe dingen leren en dit maakt het ook interessant 

om als huisarts verbonden te zijn aan het hospice.” 

Robert: “Het is soms lastig om de medische zorg over te nemen van een patiënt die zich al in de laatste dagen 

van zijn/haar leven bevindt. Als er nog tijd is, kan ik eerst rustig kennis maken en aanvoelen wat de patiënt 

en familie van mij verwachten. Dit is fijn, ook al is het heel anders dan een patiënt die ik al jaren in mijn eigen 

praktijk zie. Ik plan dan ook heel bewust ruim de tijd voor een eerste bezoek aan een nieuwe patiënt in het 

hospice.”  Ria: “Ik vind het fijn om aan het eind van mijn werkdag naar het hospice te gaan, omdat ik dan rustig 

de tijd kan nemen. Ook juist het contact met familieleden vind ik erg belangrijk. Het helpt als ik wat achter-

gronden weet over de sociale situatie van de patiënt. Dan kan ik nog beter aansluiten.”

Robert: “Bij het overnemen van een patiënt in het hospice die uit een andere woonplaats komt, vinden wij het 

erg fijn om een warme overdracht te krijgen. Soms heb je een bepaald gevoel dat er iets speelt in een familie, 

maar kan ik het niet concreet krijgen. Juist voor die situaties is het fijn om al wat meer achtergrondinformatie 

te hebben dan alleen de ‘medische brief’. Dit maakt aansluiten op de patiënt makkelijker.“

Hospice Elim heeft vier 

bewonerskamers.

Deze kamers zijn 

grotendeels identiek.

De  familiekamer kan worden gebruikt als familie 

zich even terug wil trekken, maar ook voor gesprekken 

die plaatsvinden tussen familie en huisarts, thuiszorg of 

coördinatoren. Verder wordt deze ruimte gebruikt voor 

de overdracht van vrijwilligers.

De  tuin heeft verschillende zithoekjes, met een 
prachtig uitzicht. Fijn om even tot rust te komen. 

In de logeerkamer kan 

familie blijven slapen wanneer 

zij in de buurt willen blijven, 

maar niet op de kamer willen/

kunnen slapen.

De  woonkamer  is voor algemeen 

gebruik. Bewoners en familie kunnen hier 

gebruik van maken.

0707ELIM vertelt    : :     SEPT 2022

Hospice 
Elim

0606 ELIM vertelt    : :     SEPT 2022



Klaske (91), ze stond erop dat ze zo genoemd werd, verbleef vorig jaar twee 

maanden in het hospice. Ze overleed in november in het bijzijn van haar 

kinderen en kleinkinderen. Haar dochter Rinske vertelt hoe zij het ervaren 

heeft dat hospice Elim werkt vanuit een christelijke identiteit. 

De zorg voor mijn moeder in het hospice hebben wij als bijzonder liefdevol, zorgzaam en kun-

dig ervaren. We werden goed op de hoogte gehouden en waar nodig werd er met ons overlegd. 

Onze moeder leefde helemaal op en zei herhaaldelijk dat ze zo verwend en goed verzorgd 

werd. Niet alleen bij ons, maar ook bij haar viel een last van de schouders. Ze kon thuis echt 

niet meer voor zichzelf zorgen. 

Wij wisten in eerste instantie niet van het bestaan van hospice Elim. Toen ze echt niet meer 

thuis voor zichzelf kon zorgen werd ze op de wachtlijst geplaatst bij het hospice in haar eigen 

woonplaats, dat op dat moment vol was. Mijn moeder had heel veel pijn en kon niet meer lo-

pen, daardoor was de wachtlijst geen optie. Ik ben gaan rondvragen en hoorde zodoende over 

hospice Elim. Gelukkig, want mijn moeder had geen dag langer alleen thuis kunnen blijven!

Mijn moeder was niet gelovig, dat was voor het hospice geen belemmering. We weten niet of 

het “christelijke” ervoor gezorgd heeft, dat onze moeder zo warm en liefdevol is verzorgd. Wel-

licht is er meer rust en berusting, wanneer men gelooft in een hiernamaals.  Die rust voelden 

wij en ervoeren het als bijzonder prettig. Alle vrijwilligers waren stuk voor stuk fantastisch. 

Wanneer iemand ons vraagt naar onze ervaring met het hospice Elim zeggen we: “Het is voor 

iedereen, met of zonder christelijke achtergrond, een mooie, waardige plek om de laatste fase 

van het leven te beleven!”

Hospice Elim is een christelijk hospice. Mensen die in het hospice willen verblijven, 

hoeven geen christelijke achtergrond te hebben. Een hospice, net als alle andere hos-

pices. In de praktijk levert het soms vragen op van zorgverleners en bewoners. Wat 

betekent  het eigenlijk dat er gewerkt wordt vanuit een christelijke identiteit? Welke 

meerwaarde heeft dit wel of niet voor bewoners en hun naasten? We vragen het twee 

familieleden van bewoners die in het hospice verbleven.

De identiteit 
van Hospice Elim

Lena (49) verbleef in september 2021 in hospice Elim en is na twee weken 

overleden. Haar man Philip en de kinderen vertellen wat voor hen de meer-

waarde was om in een christelijk hospice te verblijven. 

De hospicezorg voor mijn zieke vrouw en onze moeder was toegewijd, gastvrij en begripvol 

naar haar en naar ons als naaste familie. Zodra wij de sfeervolle huiskamer binnenliepen 

konden wij, als wij daar behoefte aan hadden, rekenen op de volle aandacht van de vrijwilligers. 

Helpend waren de verder reikende vragen en de hieruit voortvloeiende fijne gesprekken. Er 

was (h)erkenning. Een luisterend oor in aangrijpende en verdrietige omstandigheden is onmis-

baar. Dat heeft het hospice goed begrepen. 

Het had voor ons grote meerwaarde dat er in hospice Elim gewerkt wordt vanuit een christelij-

ke identiteit. De gedeelde identiteit was voor ons heel belangrijk bij de enorme impact van een 

naderend levenseinde. Het vormde een sterke basis voor samenwerking. Wij konden onszelf 

zijn met dezelfde stip op de horizon. En het gaf mijn vrouw en onze moeder meer rust, na een 

zeer onrustige periode in het ziekenhuis. 

Wij zongen graag bij het bed van mijn vrouw en onze moeder. Dit werd als vanzelfsprekend 

geaccepteerd en overgenomen door sommige vrijwilligers als wij er niet waren. Deze vorm van 

stervensbegeleiding was niet alleen steunend voor onze geliefde, maar ook voor ons als directe 

familie. Tot op de dag van vandaag zijn wij dankbaar voor de enorme steun en saamhorigheid 

die wij in dat bijzondere moment ervaarden.     

09090808 ELIM vertelt    : :     SEPT 2022ELIM vertelt    : :     SEPT 2022



Kinderen en de dood. Dat is een combinatie die pijnlijk is, die schuurt.  
En toch worden ze er, vroeg of laat, mee geconfronteerd. 
Hoe mooi is het dan om ze, al voorlezend en kijkend, handvatten te bieden? Zodat ze vragen kunnen  

stellen en kunnen praten over ziekte, over wonen in een hospice, over liefdevolle zorg en afscheid 

nemen, over levenseinde. Muis Mies neemt hen, op een natuurlijke manier, mee.

Muis Mies en het hospice is 

geschreven naar aanleiding van 

de opening van hospice Elim te 

Moerkapelle. We hebben bewust 

gekozen voor de vorm van een 

prentenboek en voor dieren in de 

hoofdrol. De doelgroep – jonge 

kinderen – kan hiermee gemak-

kelijk worden aangesproken, 

terwijl er toch een zekere afstand 

tot de werkelijkheid is. De 

prenten bieden ruimte voor een 

gepaste vleug humor en geven 

het verhaal iets luchtigs. Voor kinderen vanaf 3 jaar
ISBN 9789492600455, 
Uitgeverij Aldo Manuzio €14,99
Te koop in plaatselijke boekhandels

Kinderen en 
het hospice

Muis Mies  
en het hospice

Muis Mies  
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Lianne Biemond & 
Corrie van der Spek

Een lichtvoetig prentenboek over zware thema’s  
als ongeneeslijke ziekte, dood en verlies.

Muis Mies en het hospice
Lianne Biem

ond &
 C
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NUR 273/749 | ISBN 978-94-92600-45-5

9 789492 600455

‘Wat fijn dat er nu een boek is om kinderen te 
ondersteunen als iemand die zij kennen naar een 

hospice gaat. Echt een aanvulling.’ 

Riet Fiddelaers-Jaspers, expert op het gebied van 
 kinderen en verlies

De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. Ook oom Bram met zijn gezin trekt bij 
hen in. Maar wat is er met oom aan de hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt slap en hij wil niets eten. De 
muisjes zorgen goed voor hem, maar algauw is het voor oom te druk in het hol. Muis Mies ontdekt een 
mooi en rustig huis, met bloemetjes voor de ramen. Een huis voor zieke dieren! Daar brengen ze oompje 
heen, waar ze hem trouw blijven bezoeken… ook als hij niet meer beter wordt.
 
Lianne Biemond en Corrie van der Spek zijn beiden (pleeg)moeder. In hun prentenboeken maken ze 
graag lastige onderwerpen bespreekbaar voor jonge kinderen. Corrie is docent beeldende vorming en 
Lianne schrijft kinderboeken. 
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Lianne Biemond en Corrie van der Spek zijn beiden (pleeg)moeder. In hun prentenboeken maken ze 

graag lastige onderwerpen bespreekbaar voor jonge kinderen. Corrie is docent beeldende vorming en 

Lianne schrijft kinderboeken. 

Corrie

Lianne

Uit_je zonder woorden 

bij kinderpraktijk villa hoep

kinderpraktijk villa hoep

gelegen tussen Gouda en

Schoonhoven

06-477 81596

voeljewelkom@villahoep.nl

 

 

www.villahoep.nl

soms zachtjes fluisterend

soms schreeuwend nabij 

soms heel stil luisterend

staat het ineens weer voor mij

het kan plotseling komen

het kan 'hoep' zo weer gaan

ik voel dat het er eigenlijk altijd

is

gemis 

Dicht_bij -je door villa hoep 
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locatie.
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• Ruimte maken voor emoties waar geen woorden voor zijn.
• Creatieve rouwondersteuning voor kinderen & jongeren dmv  

beeldtaal, uitnodigende werkvormen & multi sensorisch materiaal.
• Mogelijkheden in onze praktijk, online en op locatie.

Kinderpraktijk Villa Hoep
gelegen tussen Gouda en Schoonhoven

06 - 477 81596      voeljewelkom@villahoep.nl     www.villahoep.nl

-  Advertentie  -

WAAR DRAAIT GOEDE VERPLEEGKUNDIGE ZORG IN EEN 

HOSPICE VOOR JULLIE OM?

Jacq: “Comfort! Dat zit ‘m niet alleen in medische dingen 

zoals klachten bestrijden, maar zeker ook in het aansluiten op 

de bewoners, een stuk dag- of in mijn geval nachtbesteding 

bieden, familie ontzorgen en heel simpel: aanwezig zijn. Soms 

is dat laatste al genoeg in de nacht. Dat de bewoners weten 

dat ik vlakbij ben als er wat is.” Eline: “Door die continue 

nabijheid wordt er ook een stuk angst weggenomen. In het 

hospice vallen grote dingen vaak weg. Ik neem de tijd om te 

luisteren naar waar vragen en behoeften liggen. Je bouwt 

een vertrouwensband op met de bewoners en ik merk dat ze 

ook moeilijke dingen aan ons durven te vragen. Soms gaat dit 

over voorlichting die ze van de huisarts hebben gekregen en 

waar ze nog over door willen praten, soms om keuzes die ze 

moeten maken waarbij ze vragen om mee te denken. Het kan 

helpen om dingen samen op een rijtje te zetten en nog eens 

rustig te herhalen.“

ERVAREN JULLIE WERKEN IN EEN HOSPICE ALS ZWAAR? 

Jacq: “Ja, soms wel. Eind 2021 had ik een periode dat iedere 

dienst die ik werkte er ’s nachts wel iemand overleed. Als dat 

veel achter elkaar gebeurt is het heftig. Aan de andere kant 

kan het mij wel energie geven als een sterfbed goed is verlo-

pen. Dat klinkt misschien raar, maar als de bewoner rustig is 

overleden, familie er goed op terugkijkt en dankbaar is. Dat 

is wel waar ik het voor doe.” Eline: “Ik herken dat wel. Na een 

drukke intensieve dienst vind ik het bijvoorbeeld heel fijn dat 

ik nog een half uur reistijd heb, even mijn hoofd leegmaken in 

de auto. Om een volgende dienst weer vol energie te kunnen 

beginnen!“

De verpleegkundige zorg in hospice Elim wordt overdag verleend door het thuis-
zorgteam van Beth San en ’s nachts door het team van Pluszorg. Eline Lindhout van 
het dagteam en Jacq Kroon van het nachtteam zijn vaste gezichten in het hospice. 
“Soms is het zwaar, maar meestal geeft het werken in het hospice veel voldoening!”

THUISZORG 
IN ELIM

WELKE VERSCHILLEN MERKEN JULLIE 

TUSSEN HET WERK IN DE WIJK EN IN 

HET HOSPICE?

Eline: “Zowel thuis als in het hospice komen 

wij mensen tegen in de laatste levensfase, 

maar de omstandigheden thuis en in hospice 

zijn wel anders. Het voordeel aan het werk 

in het hospice is dat je daar alle spullen 

bij de hand hebt, materialen op voorraad, 

duidelijke werkafspraken. Alles is lekker 

ruim en de faciliteiten zijn voor ons over het 

algemeen beter dan thuis.” Jacq: “Ik zie ook 

wel verschil bij de cliënten en hun naasten. 

Thuis moeten mantelzorgers veel regelen, in 

het hospice worden zij veel meer ontlast. Je 

merkt dat dit rust geeft. Vaak ook bij de cliënt 

zelf. Het geeft al rust dat er altijd iemand 

in het hospice aanwezig is. De drempel om 

ergens hulp bij te vragen is dan een stuk 

lager dan thuis, waar je er speciaal iemand 

voor moet bellen en het daarom vaak langer 

aankijkt dan zou moeten.” Eline: “Ook het 

teamgevoel in het hospice is anders. Thuis 

werk je als team uiteraard ook samen, maar 

in het hospice werk je ook nauw samen met 

vrijwilligers en coördinatoren. Je bent met 

elkaar bezig voor hetzelfde doel en werkt 

met heel gemotiveerde mensen.” Jacq: “Het 

contact met de vrijwilligers vind ik fijn. Van 

`s morgens vroeg tot `s avonds laat staan 

ze klaar voor de bewoners. Tijdens de over-

drachten leer je elkaar ook beter kennen. De 

passie waarmee de vrijwilligers hun werk in 

het hospice doen is geweldig om te zien”.

Eline Lindhout

Jacq Kroon
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Wat is dat nu precies; waken? 

Anne: “Voor mij is het rust creëren in de stervensfase. Aanwezig zijn en goed kijken of de bewoner 

lichamelijke klachten heeft, onrustig is, angstig is.” Maatie: “Voor mij is het nabijheid. Dat kan bij de 

ene persoon anders zijn dan bij de andere. Soms houd ik een hand vast en soms zit ik aan de andere 

kant van de kamer te handwerken. Maar ik ben er als er iets nodig is! Het is belangrijk om goed aan te 

voelen wat de bewoner fijn vindt.” Anne: “Ik ben meestal gewoon in stilte aanwezig. Ik kan er niet goed 

iets naast doen zoals een boek lezen of handwerken bijvoorbeeld.”

Is het niet zwaar om een tijd naast een bewoner te zitten en er alleen maar te ‘zijn’? 

Anne: ”Ja soms wel, ik moet het na een dienst ook echt bewust weer loslaten om het niet mee naar 

huis te nemen. Ik doe bewust maar één of twee diensten per week in het hospice, want anders raakt 

het me te veel. Bij mijn schoonmoeder hebben we een paar dagen dag en nacht gewaakt met een klein 

groepje en dit heb ik als zo mooi ervaren. Ik wil mijn volle aandacht geven.” Maatie: “De laatste keer 

dat ik aan een bed heb gewaakt had ik een krant meegenomen om te kunnen lezen, van lezen is het 

uiteindelijk niet gekomen. De bewoner was onrustig en het voelde niet gepast om iets te doen tijdens 

het waken. Ik vond dat best zwaar en was heel blij dat mijn collega vrijwilliger er ook een poosje bij 

kwam zitten. Zo ben je elkaar tot steun als vrijwilligers onderling.”

“Waken, hoe doe je dat eigenlijk?” Een vraag die in het hospice regelmatig wordt gesteld 

door de naasten van onze bewoners. Voor mensen die nooit een sterfgeval van dichtbij 

hebben meegemaakt is dit een hele normale vraag. Wij gaan hierover in gesprek met 

zorgvrijwilligers Anne Hoogendoorn en Maatie Zwerus.

Waar zat het ‘m in dat je de ene keer dan wel iets kunt doen naast het bed en de andere keer kiest om 

alleen te zitten? Op grond waarvan maak je een keuze?

Maatie: “Dit is wel echt aanvoelen. Soms ken je mensen niet van eerder en zit je ineens naast een bed te wa-

ken en dan is aanvoelen heel lastig.” Anne: “Als je iemand al langer kent, weet je wat goed kan aansluiten, dat 

maakt het makkelijker. Bij iemand die een handmassage ’s avonds fijn vond om beter in slaap te vallen, zal ik 

eerder de handen masseren in de stervensfase. Je sluit aan op wat je gezien hebt van iemand. Bij een bewoner 

die niet van aanraking hield in de weken ervoor, zou ik nooit zijn hand vasthouden en hem geef je wat meer 

afstand omdat je weet dat dit past. Je moet wel heel bescheiden zijn op dat plekje naast het bed.”

Hoe is het contact met familie tijdens het waken?

Maatie: “Vaak neem je het even over van familie die aan het waken is, bijvoorbeeld als ze even in de woonka-

mer gaan eten of buiten een frisse neus gaan halen. Ik kijk hoe de familie waakt en zo neem ik het over. Dus 

als familie in de hoek van de kamer zit, ga ik daar ook zitten en als familie direct naast het bed zit en zachtjes 

voorleest doe ik dat ook.” Anne: “Soms doe ik dat ook en soms juist niet. Als ik zie dat een relatie niet goed is, 

denk ik dat een bewoner toch nabijheid nodig heeft.” 

Hebben jullie mooie herinneringen aan waken in het hospice?

Anne: “Er was eens een echtgenoot van een bewoonster in het hospice die geen seconde van haar zijde week. 

Als ik alleen al in de kamer kwam keek hij al op een manier van ‘Wat ga jij doen?’. Hij durfde bijna niet naar 

het toilet want wilde er echt voor zijn vrouw zijn. Prachtig vind ik dit. We hebben ook wel eens een hele oude 

dame in het hospice gehad die vrijwel geen familie meer had. Wij wilden graag iets voor haar betekenen, 

maar hadden in de periode ervoor al gemerkt dat deze mevrouw heel graag alleen was, ze was dit ook lange 

tijd gewend geweest. Bij haar waren we dus ook niet steeds aanwezig, maar keken we heel vaak even om het 

hoekje of alles nog goed ging. Toen ik even bij haar keek en haar hand aanraakte, begon ze uit het niets haar 

hele levensverhaal te vertellen. Dit was zo bijzonder. Zij voelde door deze hele kleine aanraking en door onze 

aanwezigheid ineens de behoefte om haar verhaal nog een laatste keer te vertellen. En wij mochten daar 

deelgenoot van zijn, dat is zó bijzonder!”

Waken

‘Pal voor U’  heeft een mooi themaboekje 

uitgegeven waarin onder andere wordt om-

schreven wat waken is, hoe je dat doet en hoe je 

ziet dat de dood nadert. Dit themaboekje is te 

bestellen via de webshop van metzorgleven.nl  

Anne Hoogendoorn en Maatie Zwerus

Waken is liefdevol en 
aandachtig aanwezig zijn 
bij een stervende geliefde
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Rita ging in 2015 aan de slag als vrijwilliger bij Stichting Diá-

konos en Ria in 2017. Beiden volgden eerst een tweedaagse 

scholing. Het is wisselend hoe vaak ze ingezet worden. Rita is 

vorig jaar vijf keer betrokken geweest bij een hulpvraag, Ria 

twee keer. Het is fijn dat je per hulpvraag kunt aangeven of je 

beschikbaar bent. Ria: “Het doet er eigenlijk ook niet zo toe 

hoe vaak je ingezet wordt. Ik vind het al heel bijzonder dat ik 

dit vrijwilligerswerk mag doen, want mensen laten je zo snel 

dichtbij komen!” Rita: “Mensen halen je letterlijk in huis, dat is 

nogal wat als je erover nadenkt.” 

De dames vinden het eigenlijk nooit moeilijk om aansluiting 

te vinden bij een cliënt. Het loopt altijd wel op een prettige 

manier. Ria: “Familie geeft meestal aan wat iemand prettig 

vindt en mensen kunnen vaak ook zelf aangeven waar ze 

van houden. Je tast het gewoon een beetje af en soms vraag 

je bijvoorbeeld naar een foto die in huis staat.” Rita: “Ik ben 

nooit vergeten dat ze bij de eerste  scholing het advies gaven 

om gewoon naast iemand wat te gaan handwerken of lezen. 

Dan hoeven mensen niets en voelen ze zich ook niet verplicht 

om een gesprek te beginnen als ze daar geen zin in hebben. 

Dat vond ik een heel goed advies!” 

Sinds 1 januari 2022 biedt Stichting Hospice 

Moerkapelle vrijwillige ondersteuning in de laat-

ste levensfase aan huis onder de naam Elim Thuis. 

Elim Thuis is ontstaan uit een samenwerking 

tussen Hospice Elim en Stichting Diákonos. Stich-

ting Diákonos is vooral in en om  Benthuizen een 

bekende organisatie die al jaren ondersteuning 

bood bij terminale hulpvragers in de thuissituatie. 

Vrijwilligers Ria Verweij en Rita Lievaart vertellen 

over dit mooie werk en hoe je als vrijwilliger echt 

rust kunt creëren voor de mantelzorgers die om 

de stervende heen staan.

Van Diákonos 
naar Elim Thuis

De overgang van Diákonos naar Elim 

Thuis zien Ria en Rita beiden als een goed 

moment. Ze laten een mooie periode met 

Diákonos achter en vinden het evengoed 

fijn om nu onder Elim Thuis inzetbaar te zijn. 

Ria: “Ik realiseerde me eigenlijk kort voor de 

afscheidsbijeenkomst pas dat er een periode 

afgesloten werd. Maar de overgang naar 

Elim Thuis ging op een spontane en fijne 

manier, dus ik heb niet het gevoel dat ik iets 

heb achtergelaten.“ Rita: “Alleen de manier 

van contact met coördinatoren is nu anders. 

Er gaat nu veel via de app en vroeger werd 

je altijd gebeld. Maar dat is niet vervelend 

hoor, alleen een andere manier”.

Rita en Ria vinden het fijn om dit vrijwil-

ligerswerk zo voort te kunnen zetten. De 

mantelzorgers die ze ondersteunen zijn 

vaak al erg overbelast. Dan is het een dank-

bare taak dat je rust voor hen kunt creëren. 

Dat geeft veel voldoening!

“Mensen halen  
je letterlijk in 
huis, dat is nogal 
wat als je erover 
nadenkt.”

Ria Verweij en Rita Lievaart

CIJFERS  
2021 
(VANAF OPENING OP 1 MAART)

OPNAMES

Aantal bewoners opgenomen 27

Aantal bewoners overleden 23

Aantal bewoners overgeplaatst 2

Aantal bewoners op 31 december  

nog in leven 2

LEEFTIJDEN BEWONERS (IN JAREN)

Oudste 106

Jongste 49

Gemiddelde leeftijd bewoners 80

VERHOUDING MAN - VROUW

Mannelijke bewoners 14

Vrouwelijke bewoners 13

LIGDUUR (IN DAGEN)

Kortste opname 1

Langste opname 134

Gemiddelde opnametijd 24

BEWONERS AFKOMSTIG

Thuis 18

Ziekenhuis 8

Elders (verpleeg-/verzorgingshuis, overig) 1
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Stichting Hospice Moerkapelle
Julianastraat 45B
2751 GB  Moerkapelle
Tel: 079 8200 881
info@hospice-elim.nl  
www.hospice-elim.nl
IBAN: NL05 RABO 0314 0868 38

Hospice Elim, een plaats 

van rust en liefdevolle 
ondersteuning in de 

laatste levensfase

Ben je zorgverlener 
en wil je graag een keer 

persoonlijk kennismaken 
of heb je interesse in 

vrijwilligerswerk voor Elim? 
Neem gerust contact 

met ons op!


