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Van de redactie
Decembermaand feestmaand
Een maand die in het teken staat van samenzijn, warmte en
geborgenheid.
Een maand van traditie, oude gebruiken en rituelen.
Een symbolische maand, waarin iedereen nog even terugblikt op
wat geweest is. Een maand vol goede voornemens ook.
Kortom een maand die ons toestaat om het nieuwe jaar vers te
beginnen.

Want morgen ben je dood
Neem een hele grote lepel
Met de mooiste kaviaar
En een goede fles Bourgogne
Eentje van een prachtig jaar
Lees nog een keer van Neruda
Stil zijn ode aan de lucht
Kijk nog een keer naar de wereld
Zie de wezensvreemde klucht
Ruik nog een keer schone kleren
Bakkerij met heel vers brood
Ja, want morgen, ja want morgen,
Ja, want morgen ben je dood
Morgen kan het echt gebeurd zijn
Zonder ziekte, zomaar dood
Morgen kan het echt gebeurd zijn
De wal ligt heel dicht bij de sloot
Pak alles met negen handen
Zonder zeuren, gewoon blij
Drink de dag met volle teugen
Want opeens is het voorbij
Niks geen waakvlam, lichterlaaie
Leef niet laf, maar mooi en groot
Ja, want morgen, ja, want morgen
Ja, want morgen ben je dood
Maak een reis naar waar je heen wilt
Lees dat boek dat er nog ligt
Zeg iets liefs tegen je liefste
Schrijf een bodemloos gedicht
Huil je hoofd leeg, schreeuw de tranen
Maak toch alle ruzies goed
Voel je hart verdomme kloppen
Voel het suizen van je bloed
En mocht je morgen toch nog leven
Dan was gisteren geen straf
En echt niemand, nee, echt niemand
Pakt jouw gisteren ooit af!
(uit: Liedjes van A tot Z, Youp van ‘t Hek,
uitgeverij Thomas Rap Amsterdam)

Maar wat als je ziek bent .. ongeneeslijk ziek .. ?
Dan vind je dat het leven eigenlijk maar kort is. Te kort.
Dan ondervind je dat het leven niet altijd een feest is.
Dan is er opeens geen ruimte meer voor goede voornemens.
Dan besef je dat je graag nog zo veel had gekund en gedaan.
Daarom deze tekst van Youp van ‘t Hek.
Bezinning en pluk de dag in een lied vervat.
Ik wens iedereen veel warmte en mooie herinneringen toe.
Lideke Van Gool
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Niet vergeten is
blijvend herdenken
Sommige rituelen gaan een leven lang mee, andere staan ons terzijde
in een bepaalde fase van ons leven. Zo ook de rituelen in Hospice Issoria.
Zij kunnen mensen houvast geven bij een naderend afscheid.
door ANNEMIEKE DE MAN

I

n Issoria zijn in de loop van de jaren
een aantal rituelen ontwikkeld waar
gasten en hun naasten gebruik van
kunnen maken. Voorbeelden hiervan
zijn het persoonlijke gastenboekje, de
herdenkingsdienst, het familiegesprek
en de uitgeleide. Coördinator Erna ten
Broeke: ‘In 2009 hebben wij op verzoek
van onze vrijwilligers een themabijeenkomst georganiseerd over rituelen in de
verschillende geloofsculturen. Directe
aanleiding hiervoor was het verblijf van
een uit Afghanistan afkomstige gast. Uit
die bijeenkomst kwam onder meer sterk
naar voren dat er behoefte was aan een
aantal eigen rituelen in de hospice.’
Naar aanleiding daarvan zag de werkgroep rituelen het levenslicht. De leden
van deze werkgroep zijn op zoek naar
passende rituelen die gasten en hun
naasten, maar ook de vrijwilligers en
verplegend personeel, houvast kunnen
bieden bij het stervensproces. Met de
nadruk op kùnnen bieden, want rituelen
zijn in Issoria een middel en geen doel
op zich. Erna: ‘We hebben een gemêleerde groep gasten en medewerkers.
Iedereen heeft zijn eigen achtergrond,
maar ook eigen wensen en behoeften.
We bieden rituelen aan die mogelijk
kunnen helpen. Of iemand daar gebruik
van wil maken is en blijft een individuele
keuze die wij respecteren. En uiteraard
helpen wij onze gasten ook graag bij de
invulling van hun eigen rituelen.’
De werkgroep rituelen is bezig het
aanbod aan rituelen vast te leggen in een
zogenaamd rituelenboek. Daarin wor-

den bruikbare rituelen omschreven en
uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld rituelen
voor kinderen of rituelen die helpen om
vorm en inhoud te geven aan waken.
Het rituelenboek heeft een dynamisch

karakter. Nieuwe of aangepaste rituelen,
die gebaseerd zijn op groeiende ervaring
of hernieuwde inzichten, krijgen een
plaatsje in het boek. Of zoals Erna zegt:
‘Het rituelenboek is een groeiboek.’

DE LANTAARN EN UITGELEIDE DOEN
Als een van de gasten in Issoria overlijdt, wordt er ook een lichtje ontstoken in de
lantaarn bij de voordeur van de hospice. Uit respect voor de overledene en als stilzwijgende boodschapper van het feit dat er een overledene in huis aanwezig is.
Bij het vertrek van de overledene uit de hospice doen de aanwezige medewerkers,
samen met eventueel aanwezige familieleden of naasten, hem of haar uitgeleide.
Ze wachten onder de brandende lantaarn de uitvaartverzorger met de overledene op.
Na een korte stilte wordt het licht in de lantaarn gedoofd. Eén van de medewerkers
spreekt een paar afscheidswoorden en in stilte wordt de overledene vervolgens naar
buiten gebracht. Dit ritueel geeft vorm aan de wens van Issoria-medewerkers om het
verblijf van de overleden gast in de hospice goed af te sluiten. Nabestaanden ervaren
het ritueel in het algemeen als zeer warm.
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DE HERDENKINGSDIENST
Een aantal keer per jaar organiseert Issoria een herdenkingsbijeenkomst voor alle gasten die in
de periode daarvoor in de hospice
of thuis, onder zorg van Issoria,
overleden zijn. De herdenkingsbijeenkomst is bedoeld voor familieleden en vrienden van de overledenen, maar ook voor vrijwilligers
en verplegend personeel. De begeleiding van de bijeenkomst is in
handen van een Issoria-werkgroep
en de coördinatoren.

wij ooit afgelopen zijn? De eekhoorn
kan het zich niet voorstellen, de mier
twijfelt hevig…
Onwillekeurig doet het verhaal
mij direct denken aan een lied van
Bram Vermeulen: ‘dood ben ik pas,
als jij me bent vergeten.’ Niet vergeten is blijvend herdenken. En het
herdenken van overledenen krijgt
deze middag vorm in een zich op
een fijne manier herhalend ritueel.
Na het noemen van de naam van
één van de overledenen, wordt de
kaars, die na het overlijden naast

De kapel van Verbum Dei
aan de Utrechtse Veer in
Leiden leent zich uitstekend voor het karakter van
de herdenkingsdienst. De
mooie, kleine kapel straalt
intimiteit en geborgenheid
uit. Ieders aanwezigheid
wordt in deze ruimte op een
prettige manier opgemerkt.
Alsof je welkom wordt geheten en er gewoon mag
zijn. Midden in de kapel
staan stoelen in een open
cirkel opgesteld. In het hart
van de cirkel een grote bos
bloemen met daar omheen
de kaarsen van de overledenen die deze zondagmiddag herdacht worden. Bij
sommige kaarsen zijn foto’s of andere persoonlijke
herinneringen geplaatst.
Als alle aanwezigen, na een
warm ontvangst in de kleine aula,
in de kapel plaatsgenomen hebben, neemt coördinator Erna ten
Broeke het woord. Op een mooie
manier staat ze stil bij het waarom
van deze bijeenkomst: de namen
van de overledenen nogmaals
noemen, herinneren, gedenken
en delen. Aansluitend leest een
vrijwilliger een verhaal van Toon
Tellegen voor. In dit dierenverhaal
probeert de mier samen met zijn
vriend de eekhoorn een antwoord
te vinden op de vraag: Denk jij dat

woorden en inbreng ook zijn,
een intens gevoel van herkenning en gedeeld gemis verbindt
alle aanwezigen zonder woorden.
Op het juiste moment wordt de
intensiteit ervan vermengd met
de warme klanken van twee toepasselijke liederen, die prachtig
ten gehore worden gebracht door
vrijwilligsters Lideke Van Gool en
Renée Gravelotte. Pas als alle namen genoemd en herdacht zijn,
ook die van de overledenen waarvan geen familie aanwezig is,
sluit Erna ten Broeke het officiële
deel van de bijeenkomst.
In de aula, waar iedereen zich hierna verzamelt, wordt geanimeerd
nagepraat. Hier vertelt
coördinator Jacinta van
Harteveld: ‘Wij vinden
het belangrijk om onze
gasten na het overlijden
nog eenmaal te herdenken. Als blijk van respect
naar de gast en zijn nabestaanden, maar ook als
afsluiting voor onszelf.’

het bed gebrand heeft, door een
aanwezig familielid of een Issoriavrijwilliger aangestoken. Gevolgd
door een kort moment van stilte en
een persoonlijke herinnering, uitgesproken door een coördinator of een
van de vrijwilligers. Aansluitend
krijgen de aanwezige familieleden
de gelegenheid om bij hun dierbare
stil te staan. Niets moet, alles mag:
een persoonlijk muziekstuk, een
gedicht, een verhaal, een buiging of
slechts een diepe snik en tranen.
Hoe verschillend de herinnerings-

Hoewel iedere herdenkingsbijeenkomst op dezelfde manier voorbereid
en opgebouwd wordt,
zijn ze niet te vergelijken met elkaar. Jacinta:
‘Soms zijn er veel familieleden, soms weinig.
Soms is er nauwelijks
inbreng vanuit de naasten, soms juist heel veel. Soms is
er rauw verdriet voelbaar, soms
heeft dat al plaatsgemaakt voor
meer rust en acceptatie. Al die
facetten kleuren de bijeenkomst.
Er is echter geen sprake van goed
of slecht hierin. Mijn ervaring is
dat de bijeenkomst altijd goed is
zoals die is.’ De warme manier
waarop de aanwezige familieleden de Issoria-medewerkers
bedanken voor deze bijzondere
middag bevestigen onbedoeld Jacinta’s woorden.

OVER LEVEN EN LOSLATEN

HET FAMILIEGESPREK
Het is mooi als iemand de kracht en de
tijd gegeven is om in het zicht van een
naderend overlijden afscheid te nemen
van familieleden en andere dierbaren.
Tegelijkertijd is het ook erg moeilijk en
brengt het veel vragen met zich mee:
‘Hoe neem je bewust afscheid?’ ‘Van wie
neem je bewust afscheid?’ en ‘Wanneer
doe je dat?’ Een familiegesprek kan gasten en hun familie daarbij helpen.
Jacinta van Harteveld, coördinator bij
Issoria: ‘In een familiegesprek krijgen
alle aanwezigen tijd en ruimte om te
vertellen wat het naderende afscheid
met ze doet en te delen wat ze voor die
tijd nog kwijt willen. De aanleiding voor
een familiegesprek is heel divers. Vaak
is het terug te voeren op de individuele
gesprekken die we met gasten of hun
naasten voeren over het naderende
overlijden.’
De meerwaarde van het familiegesprek
ligt voor Jacinta in de gezamenlijkheid.
‘In het familiegesprek horen familieleden van elkaar hoe ze erin zitten, wat
ze voelen en wat belangrijk voor hen is.
Dat geeft op het moment zelf verlichting, her- en erkenning. Maar ook in de
periode na het overlijden wordt het nog

als heel troostend en bindend ervaren. Je
kunt er gezamenlijk op terugkijken.’
De gast nodigt zelf voor het gesprek zijn
naasten uit: partner, familie en vrienden.
Ook overleden familieleden en vrienden
kunnen uitgenodigd worden door middel
van het aansteken van een kaarsje voor
hen. Het gesprek wordt geleid door een
coördinator, soms ondersteund door een
collega in de rol van getuige. De gespreksleider maakt in het begin afspraken over
het verloop van het gesprek. Jacinta: ‘Het
is belangrijk dat iedereen vanuit zichzelf
spreekt. Dat betekent dat er in de ik-vorm
gesproken wordt, vanuit persoonlijke
ervaring en zonder oordelen naar elkaar
toe. We nodigen de mensen uit om vooral
hun hart te laten spreken.’
Er bestaat geen verplichting om iets te
zeggen. Iemand kan er ook voor kiezen
de stilte te laten spreken. Wel is van belang dat iedereen de ruimte en tijd krijgt
die hij of zij nodig heeft. Een belangrijk
hulpmiddel hierbij is de ‘talking stone’.
Deze steen gaat in het gesprek van hand
tot hand. Degene die de steen vasthoudt,
heeft het woord en de onverdeelde
aandacht van de rest van de aanwezigen.
Dit lijkt in tegenspraak met het streven

om het gesprek niet langer dan een
uur tot 1,5 uur te laten duren, vaak in
verband met de vermoeidheid van de
gast. Jacinta: ‘In de praktijk sluit het een
het ander niet uit. Integendeel. Door de
steen, de zachte tijdslimiet en de bijzondere omstandigheden blijft er meestal alleen over wat belangrijk is en nog gezegd
moet worden.’
Ieder gesprek verloopt anders, kent een
andere inhoud en betekenis en geeft op
een andere manier openingen voor een
vervolg, zowel voor als na het overlijden van de gast. Jacinta: ‘In een van de
familiegesprekken sprak een dochter uit
dat ze graag wat meer had willen weten
over de jeugd van haar vader. Het was
prachtig om te zien dat ze samen daar in
de resterende tijd nog invulling aan hebben gegeven. Een ander voorbeeld is een
dochter die in het familiegesprek niet
veel woorden vond, maar direct daarna
een ontroerende brief aan haar moeder
schreef.’
Hoe het verloop van het gesprek ook is,
grote gemene deler is dat de gesprekken als mooi, ontroerend en waardevol
ervaren worden.
‘Ook hier geldt: het is wat er is en dat is
goed.’, aldus Jacinta.
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Zoeken naar
nieuwe rituelen
Rituelen horen bij de seizoenen, bij belangrijke gebeurtenissen in het leven
en bij de dood. Nog niet zo lang geleden waren veel van die terugkerende
vaste ceremonies met religieuze oorsprong zeer nauw omschreven. Maar
nu hebben wij daarnaast grote behoefte aan nieuwe rituelen, die persoonlijker zijn en die niet van hogerhand vorm hebben gekregen. Dat geldt voor
de intieme sfeer van Hospice Issoria, maar ook voor massale bijeenkomsten als de herdenkingsbijeenkomst voor een volkszanger.
tekst JESSICA SMEENK

R

ituelen - iedereen heeft er mee
te maken. Maar de betekenis die
wij eraan hechten is niet altijd
dezelfde. Vraag iemand een ritueel te
beschrijven en je krijgt de meest uiteenlopende antwoorden:
‘Elke zondagochtend ontbijten we met
verse broodjes met jam en een zachtgekookt ei en we drinken er vers geperst
sinaasappelsap bij. Verder nemen we
koffie met opgeschuimde melk. Dat is
ons zondagsritueel.’
‘Bij een sterfgeval in onze familie verzamelen wij ons altijd in het huis van de

overledene om hem of haar samen de
laatste zorg te geven, ons voor te bereiden
op de uitvaart en herinneringen op te
halen. Dat ritueel geeft ons rust en troost.’

Licht ritueel
Zo heeft bijna iedereen zijn eigen verhaal over iets ritueels, of het nu een licht
ritueel is als een ontbijtje op zondag of
een ritueel in de oorspronkelijke betekenis van het woord, dat Van Dale’s Groot
Woordenboek der Nederlandse taal als
volgt omschrijft: ‘geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met

Mevrouw Hennequin werd, in een rieten mand, door haar familie met een
bus naar de begraafplaats gebracht.

belangrijke momenten in het (openbare)
leven’. Maar er is ook een overeenkomst
tussen het lichte en het zwaardere
ritueel: het vertrouwde karakter ervan is
van belang, zowel voor een individuele
persoon, die zich erdoor op zijn gemak
voelt, als voor een samenleving, waarbinnen rituelen een manier van verbinding
tussen de personen zijn.
De bekendste rituelen zijn die uit kerkdiensten of andere religieuze bijeenkomsten, maar een ritueel is niet per se
godsdienstig. Niet-religieuze mensen
kennen ook rituelen. Denk maar aan de
jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

Ook in Issoria
In Issoria komen vrijwilligers en verpleegkundigen ook in aanraking met
rituelen. Sommige hebben te maken met
het geloof of de levenshouding van een
gast, maar ze hebben ook eigen rituelen
zoals de herdenkingsdienst en de reflectiebijeenkomsten voor vrijwilligers.
Die rituelen hebben een doel: ze geven
vorm aan gevoelens die in iemand leven
en ze kanaliseren deze emoties. Dat zegt
Klaaske Tuma, lid van de werkgroep herdenkingsbijeenkomst van Issoria. ‘Hoe
persoonlijker, hoe meer zeggingskracht

OVER LEVEN EN LOSLATEN
een ritueel kan hebben. Dan kan het rust
en troost bieden en ook na het uitvoeren
van het ritueel nog doorwerken.’ Voor
haar is het bij rituelen wezenlijk dat er
sprake is van verbinding van mensen met
elkaar, van zoeken naar wat van binnen
leeft bij iemand en de gemeenschappelijkheid.

Verdriet
Nog steeds hebben heel veel mensen
houvast aan religieuze rituelen bij
belangrijke gebeurtenissen in het leven,
zowel bij blije als bij droevige. ‘Bij een
doop is het anders dan bij een uitvaart.
Blijdschap is gemakkelijker te delen
dan verdriet of pijn. Het blije stroomt
gemakkelijk naar buiten. Verdriet kan
verharden, als er geen ruimte voor wordt
gemaakt’, zegt Klaaske. Over rituelen
bij verdriet of verlies hebben we het
vandaag.
Mede door de ontkerkelijking en andere
maatschappelijke veranderingen zijn
velen op zoek naar nieuwe rituelen, die
je kunt afstemmen op een specifieke
situatie. Dat is vaak niet eenvoudig. In de
kerk stond voor een groot deel vast wat
er tijdens een uitvaartdienst ging gebeuren, met vaste betekenissen voor rituele
handelingen. Niet iedereen herkent zich
meer in de taal van die kerkelijke rituelen, waar alles gericht is op de ziel die
terechtkomt in het hiernamaals.

Elementen
Een uitvaart zonder kerkdienst, zoals bij
crematies nogal eens voorkomt, blijkt
vaak moeilijk in te vullen. De bijeenkomst moet elementen bevatten die hetzelfde effect hebben als de oude rituelen:
emoties kanaliseren en troost bieden.
Zijn die elementen er niet, dan lijkt het
soms meer op een jubileumfeestje. ‘Het
is belangrijk om bij een bijeenkomst
waar wordt stilgestaan bij een overgangsritueel een begeleider te vinden die open
staat voor de gevoelens van de nabestaanden, om zo vormen te vinden voor een
ritueel dat passend is voor deze situatie
en deze mensen’, aldus Klaaske.

ativiteit is dan nodig omdat je vaak niet
kunt teruggrijpen op iets bestaands. Een
mogelijkheid, volgens Klaaske Tuma, is
dat nabestaanden op een briefje hun emoties of herinneringen verwoorden en dat
aan de overledene meegeven. ’Ze zouden
ook een voorwerp kunnen achterlaten
dat symbool staat voor de relatie tussen
de gever en degene die is gestorven.’ De
familie kan ook voor verbondenheid zorgen door de aanwezigen iets mee te geven
dat herinnert aan de overleden persoon.
‘Ik heb eens meegemaakt dat iemand
overleed die een speciale betekenis gaf aan
het beeld van een vlinder. Zijn familie gaf
alle bezoekers tijdens de uitvaartplechtigheid een klein houten vlindertje mee. Dat
konden ze gewoon in hun zak doen en
als ze het aanraakten konden ze even aan
hem denken.’
Nieuwe rituelen ontstaan niet zomaar.
Ze groeien, zegt Klaaske. ‘Dat groeiproces zie ik in Issoria ook. De vaste
gebruiken zijn geleidelijk ontstaan door
de inbreng van de mensen die er werken.
Zo heeft de reflectiebijeenkomst voor
vrijwilligers ook een vorm gekregen die
in mijn ogen een ritueel is geworden: de
deelnemers zitten in een kring en geven
een steen of een ander gekozen voorwerp door. Wie het voorwerp in de hand
heeft is aan het woord en krijgt de ruimte
om te vertellen wat hem of haar heeft
geraakt zonder dat er iemand tussen
komt. Dit biedt ruimte aan wat er leeft in
iemand en kan de band versterken tussen
mensen. In het midden van de kring
brandt een kaars.’

Diana, Steve en André

Houten vlindertje

Een nieuw ritueel kan voor een kleine
groep zijn, zoals bij Issoria, maar ook
heel massaal. Denk maar eens terug
aan de dagen na de dood van de Britse
prinses Diana aan het eind van de zomer
van 1997. Bij Kensington Palace, waar zij
tot haar dood woonde, legden honderdduizenden mensen boeketten neer,
evenals langs de route van de rouwstoet.
Drie miljoen mensen kwamen op de dag
van de uitvaart naar Londen om samen
te rouwen.

Ook mensen die meer op afstand staan
van de overledene dan de nabestaanden
zouden ruimte moeten krijgen om een
vorm van verbinding aan te gaan. Cre-

Na de dood van Apple-topman Steve
Jobs brandden Apple-fans kaarsjes bij
Apple-winkels in de hele wereld.

En wie herinnert zich niet de herdenkingsbijeenkomst voor de overleden
zanger André Hazes? Vier dagen na zijn
dood stond zijn kist op de middenstip
van de Amsterdam Arena, waar hij zelf
zijn afscheidsconcert had willen geven.
Op die 27e september 2004 zongen
anderen daar zijn liedjes. Bijna vijftigduizend mensen woonden de plechtigheid bij en een honderdvoud daarvan
zat in Nederland en België aan de tv
gekluisterd.

Serieus nemen
Verder bestaat sinds een jaar of tien het
verschijnsel van de ‘stille tocht’ voor
slachtoffers van geweld, een ongeval of
een natuurramp. Niet iedereen is bereid
deze massale uitingen van gevoelens
serieus te nemen.
Klaaske Tuma vindt dat er wel serieus
naar gekeken mag worden, als je kijkt
naar wat er aan ten grondslag ligt. ‘Steve
Jobs kan gezien worden als een held of
sprookjesfiguur. Dan willen mensen
uiting geven aan hun gevoelens als hij er
niet meer is. Bij André Hazes leken de
mensen echt geraakt door zijn dood, en
dat kan een aanleiding geweest zijn om
uiting te geven aan hun eigen verdriet
om misschien wel heel andere verlieservaringen. Het gevoel dat iemand van
binnen beleeft en de behoefte dat met
anderen te delen, is echt. En bij een stille
tocht vind je ook het zoeken naar die
verbinding. Mensen die eraan deelnemen delen bepaalde waarden en dat laten
ze zo zien. Op die manier voel je je deel
van een groep en dan kun je anderen
en jezelf tot troost zijn. Het is zoeken
naar wat mensen verbindt: eigenheid en
medemenselijkheid.
En dat hoort bij iedere tijd.’
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Jaarverslag 2010
In 2010 was de belangrijkste inkomstenbron de subsidie van het Ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport
(VWS). De hoogte van de subsidie hangt
af van het aantal gasten dat in de hospice
is opgenomen. Met andere woorden: een
vast bedrag per gast, onafhankelijk van de
tijd dat deze gast in de hospice verblijft.
Ook krijgen we van VWS een bedrag
voor de huisvestingskosten. De gasten
betalen een eigen bijdrage, die door een
aantal ziektekostenverzekeringen (deels)
vergoed wordt.
De gemeente Leiden heeft voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers
een bijdrage gegeven.
Donateurs blijven met hun giften
belangrijk om de zorg in de hospice
mogelijk te maken.
De kosten voor 2010 zijn omhoog
gegaan doordat de exploitatie van Issoria
Thuis inmiddels helemaal gefinancierd
wordt vanuit de hospice zelf, terwijl dit
voorheen uit projectgelden gebeurde.
Het tekort wordt, zoals ieder jaar, aangevuld door de Stichting Vrienden van
Issoria. In 2011 is de bijdrage van het
Ministerie van VWS flink afgenomen.
De verwachting is dat deze afname in de
toekomst zal doorzetten. Donateurs en
sponsoren worden de komende jaren dus
nog belangrijker om de activiteiten van
Hospice Issoria voort te kunnen zetten.

Gasten
In 2010 ontvingen we 53 gasten in de

HET JAAR IN CIJFERS
Inkomsten
Bijdrage VWS
Eigen bijdrage gasten
Giften en bijdrage gem. Leiden
Overige inkomsten

` 275.958
` 181.407
` 24.050
` 44.612
` 25.889

Uitgaven
` 325.553
Personeelskosten
` 198.657
Huisvestingskosten
` 50.784
Inkoopkosten
` 24.542
Kantoorkosten en overige kosten ` 18.417
Afschrijvingen
` 33.153

hospice. Vijftien gasten overleden in de
eerste week van hun verblijf. Twee gasten
waren er langer dan drie maanden.
Het eerste contact met de hospice wordt
door de gast zelf of zijn naaste (15), de
huisarts (12) of een medewerker van
het ziekenhuis (15) gelegd. Op een gast
na kwamen alle gasten uit Leiden of de
randgemeentes. De meeste mensen kwamen van thuis uit naar Issoria (35).
We evalueren met de gasten regelmatig
de zorg. Met de naasten hebben we na
overlijden een nagesprek. Men is over
het algemeen heel tevreden over de zorg.
Enkele uitspraken: ‘Heel bijzonder om
elke keer als je weg gaat weer uitgelaten
te worden. Vaak heb je bij die voordeur
dan toch nog even een fijn gesprekje.’
‘Fijn dat er ook aandacht voor de kinderen
was, ze gingen daardoor graag naar oma.’
Natuurlijk is er ook wel eens een kritische noot: ‘Het direct na binnenkomst
in de hospice koffie aanbieden is lief
bedoeld, maar hoeft voor mij niet. Ik wil
eerst naar mijn moeder om te weten hoe
het met haar is.’ ‘De keuken is soms wel
heel vol en druk’ Dit laatste is een van de
redenen om op zoek te gaan naar andere
huisvesting.

Issoria Thuis
Binnen ‘Issoria Thuis’ hebben we aan 40
mensen ondersteuning mogen bieden.
Voor meer dan de helft van deze mensen
betekende dit, dat ze konden overlijden
op de plek van hun eerste voorkeur:
thuis! Voor anderen maakte Issoria Thuis
dat ze langer thuis konden blijven. Soms
werd Issoria Thuis ingezet om de periode van wachten op een vrije plek in de
hospice te overbruggen.

Rouwondersteuning
Daartoe opgeleide vrijwilligers boden in
2010 aan 17 mensen ondersteuning in
het rouwproces in de vorm van individuele gesprekken. Van circa de helft van
deze mensen overleed de dierbare in de
hospice. Anderen namen zelf contact op
met Issoria of werden door hun huisarts
naar ons verwezen. Zowel tijdens als na

afloop van de ondersteuning toetsen we
de tevredenheid. Deze is unaniem positief, men waardeert vooral het luisteren
zonder oordelen.

Deskundigheidsbevordering
Naast twee trainingsweekenden voor
nieuwe en ervaren vrijwilligers zijn er
themadagen/-bijeenkomsten gehouden
rondom pijn, omgang met naasten, traumatisch verlies en het spel ‘alle sterren
van de hemel’.
Naar buiten toe droegen we onze deskundigheid o.a. uit door het organiseren van
een symposium ‘Rouw, reactie op verlies’,
het geven van gastlessen voor leerling
verzorgenden en verpleegkundigen, specialisten ouderenzorg in opleiding. Ook
verzorgden we in samenwerking met dr.
Fogelberg een leergroep voor huisartsen.

FIETSEN VOOR HET
GOEDE DOEL
De Rabobank fietssponsortocht van
zondag 25 september is een succes
geworden. Als je al van een wedstrijd
mag spreken dan zijn we eerste geworden, dankzij de meeste fietsers
die speciaal voor Hospice Issoria door
het polderlandschap hebben getrapt.
Dat leverde het prachtige bedrag van
1.001,50 euro op. Speciale vermelding voor Wim van Harteveld, die
op zijn beurt de meeste fietsers wist
te ronselen. Wim: gefeliciteerd met
je prijs; een huisconcert door Toos,
Renée en Lideke komt er aan.
Het feit dat zo veel mensen meegefietst hebben is voor de Vrienden
van Issoria, en voor iedereen die
zich inzet om de hospice draaiende
te houden, een steun in de rug.
Alle fietsers en Rabo Rijnstreek:
bedankt!

OVER LEVEN EN LOSLATEN

VRIENDEN VAN
ISSORIA VERNIEUWD
Door het wegvallen van een fors deel
van de subsidie van het ministerie
van VWS is er een flink gat in de begroting van Issoria geslagen. Daarom
is de Stichting Vrienden van Issoria
in de benen gekomen. Voorzitter Wim
de Leeuw heeft twee nieuwe leden
bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Dit zijn Thijs Hemmes,
partner van HBK Belastingadviseurs
en Accountants, en Marion Israëls die
voor goede doelen heeft gewerkt. Er
is afscheid genomen van de vrienden
Wilbert Hettinga en Chris van Keeken, twee bestuursleden van het eerste
uur. Wilbert en Chris: hartelijk dank
voor jullie jarenlange inzet!
De Stichting Vrienden van Issoria
maakt nu een nieuw plan om structureel meer geld binnen te krijgen.
‘Ik heb mijn medebestuurders voorgehouden dat het onze ambitie moet
zijn om jaarlijks tenminste één ton
binnen te halen voor Issoria’, zegt
Wim de Leeuw. ‘We willen graag
een structuur organiseren van jaarlijks terugkerende bijdragen’, aldus
Marion Israëls: ‘maar de Vrienden
ondersteunen natuurlijk ook spontane acties van derden van harte.
Verder zien we ook het binnenhalen
van sponsoring in natura, denk bijvoorbeeld aan het om niet maken
van boeketjes voor de gasten door
een bloemist, als een taak van de
Vrienden.’
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nieuwsflitsen...
ZOEKTOCHT NAAR NIEUW HUIS KOST MEER TIJD
In het voorjaarsnummer 2011 van Issoria Magazine meldde bestuursvoorzitter Marcel
Verburg de ambities om een nieuw gebouw te gaan zoeken in Leiden. Een gebouw waarin de
kamers eigen sanitaire voorzieningen hebben, met een lichte woon- of ontvangstkamer, een
ruimere woonkeuken en betere kantoorruimten. Issoria is in acht jaar uit haar jasje gegroeid.
‘Eén ding is zeker, de nieuwe huisvesting moet en zal er komen’, zegt Wim de Leeuw namens
de huisvestingscommissie. ‘We begonnen met het verkennen van de juridische, financiële en
fiscale mogelijkheden. Dat proces is bijna afgerond en dus kunnen we op zoek naar panden die
geschikt zouden kunnen zijn voor Issoria’, meldt hij. In de huisvestingscommissie zitten naast
Wim de Leeuw ook René Van Gool, Hans van der Graaf, Marion Israëls en Marcel Verburg.
Vast staat dat grotere huisvesting ook duurdere huisvesting is. Omdat de bijdragen vanuit
de overheid in 2011 zijn gedaald, ontstaat er een nieuwe uitdaging voor de Vrienden van
Issoria. Ook zij zullen er een tandje bij moeten zetten om ook in de toekomst de continuïteit
van Issoria te kunnen garanderen. Donateurs en sponsors die ons daarbij willen helpen zijn
natuurlijk van harte welkom! Marion Israëls (misraels@xs4all.nl) zal graag met toekomstige
donateurs overleggen en de mogelijkheden bespreken.

TENMINSTE ÉÉN KEER NAAR DE DOLFIJNEN.
Lydia Schouten-Klein is dol op dolfijnen. Haar huis is gevuld met
dolfijnen, allerlei beeldjes, foto’s en
posters. Ze weet niet precies waarom ze er zo gek op is. ‘het zijn van
die lieve dieren’ zegt ze.
Sinds enige tijd is Lydia ernstig ziek.
Zoon Ricardo heeft net zijn rijbewijs
gehaald en zegt tegen zijn moeder:
‘als je weer bent opgeknapt, gaan
we naar het Dolfinarium, dan kun
je ze in het echt zien’. Alleen, Lydia
knapt niet op, ze wordt alleen maar
zieker. De wens bestaat dus nog steeds als ze naar de hospice komt. We vragen een
paar keer of ze wel echt wil, want ze is erg ziek en heeft veel pijn. ‘Ja, het is mijn diepste
wens’, zegt Lydia keer op keer.
Kees Veldboer van de Stichting Ambulancewens belt twee uur nadat de aanvraag is
ingediend. ‘Morgenochtend om tien uur komen we haar halen. Er kunnen twee mensen meerijden in de ambulance, die mogen ook mee naar binnen’. Man Piet vindt dat
prima, maar dochter Petra is bang voor ambulances. Gelukkig kan Ricardo met zijn
vriendin Gabriëlle een auto regelen zodat ze toch allemaal mee kunnen.
Het wordt een hele mooie dag, ze mogen allemaal gratis naar binnen. De medewerkers van de stichting Ambulancewens rijden haar overal naar toe, Lydia staat met de
brancard naast het bad voor de dolfijnenshow, waar ze flink nat gespetterd wordt.
Lydia kijkt dromend door het glas waar de dieren vlak langs haar zwemmen. Ondertussen let ze op haar man en kinderen, of die het nog naar hun zin hebben.
Om zes uur komen Lydia en Piet uitgeput thuis, de kinderen zijn nog even gebleven.
Als ze erover vertelt, gaan haar ogen weer even stralen.
Twee dagen later overlijdt Lydia in het bijzijn van haar man en kinderen.
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Vlaming, arts en Jezuïet Marc Desmet hoofdspreker op symposium

‘Amai, ik ben zo
gepresseerd’
Marc Desmet komt rond zes uur aan bij de
Vredeskerk. Het is een forse autorit uit Hasselt. Hij is die dag bij zijn patiënten van de
palliatieve afdeling van het Virga Jesse ziekenhuis geweest en heeft ook nog deelgenomen
aan een paneldiscussie. De dag ervoor heeft hij
een zwaar personeelsprobleem moeten oplossen. Belastend. Druk, druk, druk …. gedachten
stormen rond in zijn hoofd.
door MAARTEN VAN ROOIJ

H

oe kan hij weer snel tot zichzelf
komen? En de verbinding goed
leggen met de symposiumbezoekers in Leiden? Hoe zorgt hij ervoor,
dat tenminste één van zijn ideeën over de
begrenzing aan zelfbeschikking beklijft?

Zelfbeschikking voor de
hulpverlener
Het is hem deze keer niet gelukt zijn
auto onderweg te benutten als stilteruimte. Dat is één van de trucs die
Desmet gebruikt om tot zichzelf te
komen. Die rust moet je als hulpverlener regelmatig zoeken, anders ren je
jezelf voorbij. Hoe vind je de rust in het
oog van de storm? Want alleen als je die
rust vindt, kun je er zijn voor de gasten
van de hospice. De makkelijk pratende
Desmet geeft meer tips die je kunnen
helpen in momenten van twijfel. Bijvoorbeeld tip 2: Sta stil bij de vraag ‘hoe
komt het dat ik werk waar ik werk’. Aan
de ene kant komt dat ongetwijfeld door

veel toevalligheden, maar aan de andere
kant zul je je realiseren dat het niet voor
niets is. Het soort werk past bij je (‘hier
ben je in je element’). En let op, dat is
geen rationeel proces, niemand wordt
ooit wat hij wil zijn. Dus als je onrust
voelt en twijfelt, sta dan stil bij de vraag
wat je motieven zijn om in de hulpverlening te werken. Dat geeft je energie.

Gezond verstand
Tip 3 is: Neem nooit een besluit als je in
een negatieve fase bent. Ga dan terug naar
het moment waarop je positief was en
maak dàt je vertrekpunt. Je zult zien, dat
dat je een duidelijke wegwijzer geeft. Tip
4: Ga iets praktisch doen dat overzichtelijk
is. Bijvoorbeeld je bureau opruimen. Dat
schept ruimte en rust. En in sneltreinvaart
geeft Marc Desmet zijn tips 5 (Probeer
dankbaar te zijn), 6 (Realiseer je dat stemmingen snel kunnen veranderen en dus
ten goede kunnen keren) en 7 (Ontdek de
ongekende spirituele krachten in jezelf).

De tips komen in feite allemaal neer op
het leggen van een verbinding tussen je
verstand en je gevoel. Desmet gelooft heilig in het begrip ‘gezond verstand’. Dat is
in zijn woorden, verstand aangevuld met
sereniteit en con-sensus (met gevoel). En
dat gevoel zit in je lichaam. Bijvoorbeeld
in je buik (de zenuwen) of in je strot (brok
in je keel). Je lichaam bedriegt je veel minder snel dan je verstand. Je kunt denken
dat je alles onder controle hebt of je kunt
vinden dat het goed met je gaat, maar je
lichaam geeft onbedrieglijke signalen af
dat het anders is.

Zelfbeschikking van de gast
(of patiënt)
We leven in een tijd waarin het zelfbeschikkingsrecht van patiënten groot
is. Maar Marc Desmet stelt dat het op
z’n retour is. Dat komt omdat we als
individuen moe zijn steeds maar te
moeten kiezen; een idee dat hij leent van
de Franse socioloog Alain Ehrenberg.

OVER LEVEN EN LOSLATEN
Dus ook gasten of patiënten en hun
familieleden zijn moe van het zelfstandig keuzes moeten maken. Er is juist
daarom nu grote behoefte aan het leggen
van verbinding tussen patiënten/gasten/
familieleden en hulpverleners. Door
communicatie met de gast en hun naasten kunnen we in de palliatieve zorg de
vrijheid en ruimte creëren om op eigen
wijze te kunnen sterven. Dat kan door
het bespreken en geven van bepaalde
medicatie, het organiseren van rituelen
of het invullen van wensen. Of door de
gast te begeleiden in zijn beslissingen.
Want gasten (patiënten) willen geen
koude beschrijving van hun probleembeeld en een kille keuze uit opties, ze
hebben behoefte aan ‘informed consent’
(het instemmen met een voorgestelde
keuze in de overtuiging dat de hulpverlener zich heeft ingeleefd en dus weet wat
het beste voor hem of haar is).

Menselijkheid als leidraad
Op de palliatieve afdeling van zijn
ziekenhuis in Hasselt is euthanasie bespreekbaar. Euthanasie wordt wel gezien
als het toppunt van zelfbeschikking.
Marc Desmet begeleidt de patiënten met
deze wens. Dit ondanks het feit dat hij
Jezuïet is. Alleen voert hij de handeling
zelf niet uit. Hij organiseert het gesprek
erover met de patiënt of tussen de patiënt
en de familie. Ook daarin zoekt Desmet
nadrukkelijk verbinding: ‘Ik ben er van

overtuigd, dat het moreel veel beter is
wanneer je er in slaagt de koude zelfbeschikkingsclaim te verbinden met het
goede gevoel’.
Veel vaker dan euthanasie komt palliatieve sedatie voor in zijn ziekenhuis,
meldt Marc Desmet. Dit is een medische
handeling die in samenspraak wordt
toegepast als het sterven binnen een week
tot tien dagen te verwachten is. Je brengt
iemand in diepe slaap, om symptomen
zoals bijvoorbeeld pijn, benauwdheid of
angst, te bestrijden en iemand zo rustig
mogelijk te laten overlijden.
Marc Desmet vindt dat je in alle gesprekken die je voert, of het nu over euthanasie of palliatieve sedatie gaat, je als
hulpverlener de verantwoordelijkheid
voor de beslissing nooit bij de familie
mag leggen. Ook al zoek je de verbinding
en voer je samen het gesprek, hij vindt
dat de zorgverlener de eindbeslissing
heeft: ‘Niet om paternalistisch te zijn
(het beter denken te weten), maar om
het menselijk te houden’.

Verbind verstand en gevoel
Naast het verhaal van Marc Desmet
vertelt Issoria-vrijwilligster Hanneke van
Nes over twee eigen ervaringen in huis.
Een eerste ervaring waarin ze op een
vraag van een gast reageerde op basis van
de afgesproken regels en dus met haar
verstand. Een tweede ervaring waarin ze
haar gevoel veel meer volgde en meeging
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in de wereld van de gast. Op die tweede
ervaring kijkt ze met een positief gevoel
terug, op het eerste geval niet. ‘In het
tweede voorbeeld maakte ik mezelf deelgenoot, ik zocht verbinding. En dat voelt
goed!’, zo vat Hanneke de les samen die
ze ervan leerde.
Het symposium sloot af met een collectieve oefening. Muziektherapeute Ammerensia van Dokkum verleidde de ruim
100 deelnemers tot het zingen van een
lied in twee varianten. De één gebaseerd
op een negatieve en de andere variant op
een positieve emotie. De twee varianten
klonken duidelijk anders. Want bij zingen
verbind je altijd het verstand met je
gevoel. Zo werd de kerngedachte van dit
achtste Issoria-symposium op verschillende manieren duidelijk gemaakt: in de
palliatieve zorg is het leggen van verbindingen cruciaal. Verbinding tussen gast/
patiënt/naaste en hulpverlener. Verbinding tussen verstand en gevoel.

MEER LEZEN?
Boeken van de hand van
Marc Desmet zijn:
- Moe van te moeten kiezen
(Lannoo, 2005)
- Liefde voor het werk in tijden van
management (Lannoo, 2009)
- Is lijden mensonwaardig?
(Lannoo, 2010)
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Feest? Dank je
feestelijk...
Soms is het lastig om goede woorden te vinden. Normaal gesproken
feliciteer je iemand spontaan, zonder daar al te lang bij na te denken.
Maar als hij nou ernstig ziek is en niet meer beter zal worden, wat zeg
je dan? Of wat zet je op een kaart? Wat geef je cadeau?
door LIDEKE VAN GOOL

E

indejaarsfeesten zijn ook altijd
bijzonder, zeker als het iemands
laatste Sinterklaas of Kerst zal
zijn. En hoe moet een zieke nou zelf
reageren op een gedachteloos uitgesproken ‘Gelukkig Nieuwjaar’, als zijn hele
lijf schreeuwt dat bij uitstek die woorden niet op hem van toepassing zijn?

Klavertjes vier
Ik vergeet nooit hoe ik op een dag bij
Issoria binnenstapte om direct op de
gang een van onze gasten tegen het lijf te
lopen. Hij was jarig en werd 57. We keken elkaar in de ogen, omhelsden elkaar
en hielden het niet droog. Een beetje
beschroomd verbrak ik de stilte met:
‘Gefeliciteerd joh, ik heb wat lekkers
voor je meegenomen’. Zijn antwoord

was er ook een om nooit te vergeten. Hij
zei: ‘Lief, dank je wel .. ja, wie had dat
gedacht? Ik zeker niet. Ik had gedacht dat
mijn begrafenis voor mijn verjaardag zou
vallen.’
De chocolade klavertjes vier vielen in de
smaak, want door de gevolgde, experimentele, kuur was zijn eetlust meer
dan goed te noemen. Maar dat het een
beladen dag voor hem was, was voelbaar.
Er stond van alles op het programma en
daar was hij nerveus over. Want hoe ‘vier’
je je verjaardag, terwijl je in geleende
tijd leeft? Wil je het eigenlijk wel vieren?
Heb je er wel energie voor? Of doe je
het omdat je mensen niet voor het hoofd
wilt stoten? Stel dat je het overslaat, krijg
je dan spijt?
Natuurlijk zijn er geen standaard ant-

woorden te geven op dergelijke vragen,
want ieder ondergaat zijn feest en zijn lot
op eigen wijze. Het zijn dilemma’s van
‘feestvieren in de laatste levensfase’.

Dubbel feest
De heer en mevrouw Van Velzen hadden
dubbel feest. Het echtpaar van de Plantagekamer vierde op 25 september, op een
prachtige zonnige zondag, hun 55 jarig
huwelijksfeest. Een ‘smaragden huwelijk’. Mevrouw Van Velzen was bovendien diezelfde dag jarig: 80 jaar werd ze.
Het komt niet vaak voor dat er bij Issoria
zo veel aandacht is voor bijzondere vieringen, maar hier kon niemand omheen.
Dat het leven gevierd moest worden was
geen vraag; het echtpaar liet zich maar
wat graag verrassen.

Het echtpaar van de Plantagekamer vierde op 25 september hun 55 jarig huwelijksfeest en mevrouw Van Velzen werd bovendien diezelfde dag 80 jaar.

OVER LEVEN EN LOSLATEN
De dag begon rustig, met een kleine
intieme ‘dienst’ op eigen kamer, geleid
door pastor Henk van Breukelen. Vanaf
12 uur kwamen de kinderen en kleinkinderen binnenstromen en opeens was het
een drukte van belang. Hospice Issoria
werd, vrij discreet, omgetoverd tot een
soort feestzaaltje met ballonnen, vlaggetjes en slingers. In de tuin werd ook de
partytent versierd en de Plantagekamer
leek wel een bloemenwinkel.
Zoon Ton vertelt dat hij bijzonder trots
is op zijn ouders, hoe ze in het leven
staan, en dat iedereen blij en dankbaar
is dat ze dit feest samen mogen vieren.
Vader had gevraagd of Ton namens hem
een boeket met 80 rode rozen voor moeder wilde verzorgen. Daar moest ook één
witte roos bij, als symbool voor geluk in
het nieuwe levensjaar.
Na de koffie met gebak ging iedereen
naar buiten voor de lunch. De kinderen
hadden alles tot in de puntjes verzorgd,
zodat bij Issoria het werk vooral ongehinderd door kon blijven gaan.
Tegenstrijdig voelde even het moment
waarop een andere, pas overleden, gast ‘s
middags door de uitvaartonderneming
het huis werd uitgedragen. Ook dat was
een realiteit waar niemand omheen kon.
Mijnheer Van Velzen pakte op zeker
moment mijn handen vast en zei:
‘Ik heb hier zo vreselijk naar uitgekeken
en naartoe geleefd!’ Toen werd hij even
stil en keek me bedachtzaam aan: ‘maar
weet je, ik wil eigenlijk hierna ook nog
wel een poosje blijven...’ Het was alsof
hij opeens weer besefte: hoe moet het
straks, als het feest letterlijk en figuurlijk
voorbij is? Hoe lang heb ik nog en hoe
moet het met mijn vrouw die alleen
achterblijft maar waarschijnlijk niet op
zichzelf kan blijven wonen? Door het
feest waren de zorgen als het ware opzij
gezet, maar die zorgen waren onmiskenbaar, diep verborgen, op de achtergrond
aanwezig.
De volgende dag wipte ik nog even bij
het echtpaar binnen. Ze keken moe maar
voldaan terug om hun bijzondere feest.
Zoals mijnheer het zei: ‘Je moet het
meteen aanpakken; doen! Anders krijg
je spijt’.
* de heer Van Velzen is op 9 oktober vlak voor
middernacht heel rustig in het bijzijn van zijn
vrouw en een van zijn zoons overleden.
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Gast, de heer Van Giezen, met zijn eigen zwarte pietjes

ZWARTE PIET KUN JE ALLES VERTELLEN!
Leny van Klei, huisarts in Leiden,
legt regelmatig huisbezoeken af en
komt ook bij patiënten in Issoria. Zo
hoorden wij haar verhaal over een
heugelijke Sinterklaasviering.
Leny werkte als zaalarts in Het Nieuwe Spittaal, een streekziekenhuis in
Zutphen. Daar leerde ze een oude,
ongetrouwde, juffrouw van dik in de
tachtig kennen, die met vage klachten
was opgenomen. Een diagnose was
moeilijk te stellen, maar dat het met
de vrouw niet goed ging was overduidelijk. Ze verkeerde in algehele
malaise en leek een kwaadaardige
ziekte te hebben.
De vrouw, die zich ‘mejuffrouw’
liet noemen, deelde een kamer met
nog een oude dame. De gesprekken
die met haar gevoerd werden gingen
altijd over eten en over het effect dat
voedsel, naar eigen zeggen, op haar
lichaam had. ‘Dokter, nou heb ik
witbrood gegeten, maar ze zeggen
dat het stopt en dat is niet goed.
Morgen moest ik toch maar bruin
proberen’. En de volgende dag: ‘al
die vezels hebben een averechts
effect gehad.. mijn darmen zijn
vast overprikkeld, misschien is een
beschuitje beter?’ Altijd ging het
over eten; zo erg dat zelfs de diëtiste
er gek van werd. Maar over haar ziek

zijn wilde ze niet praten. Niemand
kreeg er een speld tussen.
Op een dag kreeg haar buurvrouw te
horen dat ze naar huis mocht. Sinterklaastijd was aangebroken en Leny bezocht het ziekenhuis, inclusief de eigen
afdeling, in de rol van Zwarte Piet. Als
eerste stapte ze op de blije buurvrouw
af, die meteen in de gaten had wie deze
Piet was; ‘ik ga morgen weer naar huis!’
sprak ze opgetogen. De naastgelegen
mejuffrouw leek niks in de gaten te
hebben en toen Zwarte Piet vervolgens
haar opzocht volgde een wonderlijk en
openhartig gesprek:
‘Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik
Sinterklaas meemaak. Weet u Piet, hier
durven ze het niet te zeggen, wat ik
mankeer. Maar ik ga dood. Kijk eens -en
ze tilde haar nachthemd omhoog om een
paar Lourdes medaillons te tonen- deze
zijn straks voor mijn neefjes en nichtjes..’
‘Ze heeft me echt niet herkend’, zegt
Leny, ‘want dat heb ik later voorzichtig
proberen uit te vissen.’ Hoe bijzonder,
dat deze dame wel aan Zwarte Piet
durfde te vertellen dat haar leven ten
einde liep. Ze was zelfs in gedachten al
haar spullen aan het verdelen. Vlak voor
de Kerst is ze overleden en het is niemand meer gelukt om haar aan de praat
te krijgen. Zelfs de internist niet, noch
haar eigen familieleden.
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De mens achter...

Nicoline Leenheer (65)
door LIDEKE VAN GOOL

N

icoline, waar komt jouw
naam vandaan?
Ik ben vernoemd naar de Engelse Luitenant kolonel Nicholas D.J.
Read-Collins van het Britse leger. Hij
was na de oorlog belast met de voedselvoorziening van de Indonesische kampen. Ik ben een echte ‘vredesbaby’, uit
1946, en vind het mooi dat ik naar hem
vernoemd ben. Ik heb hier een boekwerkje waarin Nicholas kort beschreven wordt. Mijn vader heeft hem leren
kennen in de tijd dat hij tolk was. Ik heb
me in de genealogie verdiept om meer
over mijn naamgever te vinden. Helaas
is Nicholas spoorloos verdwenen.
Hoe kwam jij bij Issoria binnen?
Op 19 mei 2003 werkte ik voor het eerst,
met Lyda van Harteveld. We deden een
C-dienst, inclusief koken. Ik vergeet het
nooit, want ik heb toen de aardappelen
aan laten branden. En dat op de eerste
dag met onze allereerste gaste!
Als het zou kunnen, wat zou je willen
veranderen aan je jeugd?
Ik heb een mooie, warme, jeugd gehad.
Vader was 28 jaar planter in Indië en hij
heeft begin jaren ‘60 ook boortorens
‘ingepakt’ in Afrika en Sicilië. Door dat
werk was hij slechts twee maanden per
jaar thuis.
Moeder heeft in de oorlog vaak in angst
gezeten, maar ze was een flinke, moedige vrouw. Ondanks die angst vertelde
ze later juist de ‘leuke’ verhalen over
de oorlogstijd. Ik kan goed begrijpen,
waarom mensen in het oude Indië zo’n
onvergetelijke en soms onuitwisbare
tijd hebben gehad, zowel in positieve als
in negatieve zin, maar over die periode
hoor je eigenlijk heel weinig.
Het in het buitenland geboren worden
is misschien mede een reden, dat wij
allemaal van die zwervers zijn geworden.
Misschien wilde ik daarom wel stewar-

ZORGVRIJWILLIGER SINDS:
de oprichting in mei 2003

KINDEREN:
twee zoons: Lars en Sven, beide 30 jaar (ze wonen inmiddels in
Portugal en Amerika)

HEEFT IETS MET:
dieren, bomen en ‘het internationale’

dess worden. Het reizen, kennismaken
met mensen en culturen, trok me enorm.
Helaas mocht ik dat beroep absoluut
niet uitoefenen. Aangezien ik totaal geen
mathematisch brein heb is ook mijn wens
om de opleiding voor goud-/zilversmid te
volgen slechts bij een bezoek aan Schoonhoven gebleven, heel jammer...
Verder nergens spijt van. Ik heb het
voorrecht gehad in het buitenland vier
talen te hebben geleerd en ook zeven jaar
in München te hebben gewerkt. Ik ben
in mijn leven 34 keer verhuisd. Tijdens
mijn huwelijk tweemaal in Amerika en
eenmaal in Spanje gewoond. Iedere keer
als ik terug kwam in Nederland ontdekte
ik weer veranderingen. Ik heb nergens
zo lang gewoond als hier: 12 jaar! Maar
ik moet zeggen: ‘het internationale’ trekt
nog steeds.
Ben je trouw?
Jazeker! In vriendschappen ben ik heel
trouw, die vind ik belangrijk. Al moeten
ze niet mijn vrijheid inperken. Ik wil
niet constant moeten opdraven, maar wil
mijn eigen leven leiden. Ik houd graag de
regie. En mensen moeten me geen geintjes flikken, dan is het gauw afgelopen.
Stel je leeft 30 jaar met ofwel het
lichaam, ofwel de geest van nu. Waar
kies je voor?
Ik denk toch dat ik dan met mijn geestelijke gezondheid wil verder gaan. Vegeteren wil ik zeker niet. Ik heb soms het

idee dat mensen ‘gepakt’ worden op hun
sterkste kant. Dat zal mijn lijf dan wel
zijn. Lijkt me heel erg naar en hinderlijk
.. (denkt poosje na) .. en wie zorgt er dan
straks voor mij?
Ik ben momenteel erg aan het opruimen.
Schoon schip maken, weinig rommel
voor anderen achterlaten. Ook in mijn
hoofd voelt dat heerlijk opgeruimd.
Van welke beroemdheid greep de dood
jou het meest aan?
Van mijn vader. Dat is mijn ‘beroemdheid’. Ik heb veel respect voor beide
ouders. Elk mens die het leven laat is voor
iemand een gemis. Sommige mensen
hebben een prachtig leven gehad en sommigen moeten veel ellende doorstaan.
Dan vraag ik me wel eens af: kan dat er
nog bij? Waarom moet de een zoveel
meer doorstaan dan de ander? Ik heb
respect voor de draagkracht van anderen.
Tot nu toe heb ik geluk; ik ben geboren op
een zondag en dat is te merken!
Wat is in je werk je grootste
frustratie?
Als ik iets niet kan vinden. Dan word ik
ongeduldig. Ik hou van overzicht, dingen moeten een vaste plek hebben. Daar
loop ik bij Issoria menigmaal tegenaan.
Alles lijkt daar pootjes te krijgen, vooral
in de keuken! Verder kan ik slecht tegen
wachten; dingen moeten bij mij direct
gebeuren. Geef toe dat mijn lijf tegenwoordig in opstand komt. Dat voelt als

OVER LEVEN EN LOSLATEN
lichamelijk protest, dat ik niet altijd alles
meteen voor elkaar hoef te krijgen.
Wanneer ben je voor het laatst boos
geweest?
Bij iedere gerooide boom word ik boos.
Nu gaan ze hier voor de deur weer alle
bomen kappen en dan komen er een
paar prutsboompjes voor terug. Er is
herplantplicht, maar ze kunnen je alles
wijsmaken, want controleren kunnen
we het toch niet. In Leiderdorp zijn bijna
geen bomen meer over. Wat dat betreft
zou ik wel een huis in de bossen willen
hebben, vergezeld van een aantal honden
en poezen. Als je ook ziet hoe ze in de
tropen het oerwoud geweld aandoen. De
leefomgeving van dier en mens wordt
gewoon vernietigd. Heel erg vind ik dat,
vooral omdat het meerdere generaties
duurt om een oerwoud te herstellen.
Van welke organisatie zou je directeur
willen zijn?
Van een instelling voor de opvang van
(mishandelde) dieren. Dieren zijn
kwetsbare wezens, ze kunnen zich niet
verweren. Ze zijn puur, je moet ze kunnen ‘lezen’. Bij de mens komt er veel
‘vervuiling’ bij. Toch zijn dieren in zekere

zin net mensen. Mijn opa was dierenarts,
misschien heb ik zijn dierenliefde wel
geërfd. Ik vang vaak dieren tijdelijk op,
heerlijk vind ik dat. Zoals Cleo, de poes
die vaak onder mijn bed woont (gunstige
aardstralen, zou mijn vader zeggen), of
Fonzie, de grote kater, die altijd zijn speelgoedworstje aan mij geeft als acceptatie

Bij Issoria
zouden er best
nog wat
mannen bij
mogen komen
van vriendschap, daar geniet ik echt van.
Directeur van een hospice voor dieren
zou ook niet gek zijn...
Baby’s zijn ook zo kwetsbaar. Ik vond het
eigenlijk pas echt leuk worden toen mijn
kinderen konden praten.
Op welke terreinen heeft volgens jou
de andere sekse het gemakkelijker?
Bij het plassen. Vooral onderweg is dat
voor mannen veel praktischer!

Nee, zonder gekheid, van mannen wordt
zoveel makkelijker iets aangenomen dan
van vrouwen. Wij moeten meer motiveren en uitleggen en altijd een stap voor
zijn om iets te bewerkstellen.
Maar er zijn ook verschillende mannen.
Rijzige mannen komen er in de regel
wel. Maar kleinere mannen moeten vaak
knokken en mondiger zijn om op te vallen. Oh ja, en hoe hoger mannen op de
maatschappelijke ladder staan, hoe rustiger
ze worden. Ik vind mannen over het algemeen vrij rustige burgers. Ik praat graag en
anders met mannen dan met vrouwen.
Bij Issoria zouden er best nog wat mannen bij mogen komen om hun specifieke
kwaliteiten in te brengen.
Ik heb vroeger met 7 meiden tussen 120
mannen gewerkt bij een oliemaatschappij
in Rotterdam. Leuke tijd tussen die bereisde mannen die een plek aan wal zochten
omdat ze getrouwd waren. Het was een
zaak in opbouw, dat gaf een heerlijke sfeer.
Vergelijkbaar met Issoria in de begintijd!
Welke vrijwilliger mogen we volgende
keer interviewen?
Johan Bäckes, als bewijs dat ook mannen een prima plek kunnen innemen in
de zorg.
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Wat kan Issoria doen voor u,
wat kunt u doen voor Issoria
Zorg na het overlijden
Voor mensen die na het verlies van een
dierbare, al dan niet binnen Issoria,
behoefte hebben aan extra ondersteuning
is er de mogelijkheid van rouwondersteuning. Hiervoor is een speciaal opgeleide
groep vrijwilligers beschikbaar.

Uitdragen van expertise

Wat we bieden
Issoria biedt zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Daarnaast
heeft de stichting het bevorderen van de
integratie van het stervensproces in het
dagelijks leven tot doel.

Zorg in de hospice
In het sfeervolle en huiselijke pand aan de
Plantage in Leiden kunnen we vijf gasten
en hun naasten ontvangen. Een team van
vrijwilligers en verpleegkundigen
verleent, in nauw overleg met de gast,
de naasten en de eigen huisarts, zorg.
We proberen hierbij zoveel mogelijk
rekening te houden met de eigenheid van
iedere gast, speciale wensen en behoeften.

Zorg thuis
Voor mensen die liever (zo lang
mogelijk) thuis willen blijven is er
Issoria Thuis. Samen met degene die
gaat sterven en de naasten verkennen
we welke ondersteuning thuis nodig is
en hoe die in te zetten. Dit kan variëren
van hulp bij de inzet van praktische ondersteuning, psychosociale begeleiding
tot 24-uurs bereikbaarheid.

Issoria draagt haar opgedane kennis
en ervaring graag uit. Wij verzorgen
voor diverse doelgroepen lezingen en
themabijeenkomsten op het gebied van
palliatieve zorg en rouw. Een training
of scholing op maat behoort ook tot de
mogelijkheden.

Hoe we zijn georganiseerd?
Hospice Issoria is georganiseerd in twee
stichtingen. De Stichting Hospice Issoria,
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
exploitatie, en de Stichting Vrienden van
Issoria, die zorgt voor de broodnodige
extra financiële middelen. Bij Issoria zijn
drie betaalde coördinatoren in dienst en
werken ongeveer 100 vrijwilligers.

Voor wie is Issoria Magazine?
Issoria Magazine verschijnt tweemaal per
jaar en geeft een beeld van ons werk. Het
wordt verspreid onder onze donateurs,
professionele relaties en de eigen vrijwilligers. Het blad wordt gemaakt door
vrijwilligers. Issoria Magazine wordt
kosteloos gedrukt door Okay Color
Graphics Alphen a/d Rijn in een oplage
van 1.600 stuks.

Hoe kunt u ons helpen?
Ons werk kost geld. De kosten worden
gedeeltelijk vergoed door het ministerie
van VWS, zorgverzekeraars en uit de
eigen bijdrage van de gasten. De rest van

de kosten komen voor onze eigen rekening. Uw steun is daarom hard nodig.
U kunt ons op twee manieren steunen:
Wordt donateur! U kunt zich aanmelden
met de antwoordkaart die los is bijgesloten en die ook te vinden is op onze website www.issoria.nl. Print het formulier,
vul het in en stuur het op.
Door huisvriend te worden! Mail of bel
ons voor meer informatie. Giften zijn
aftrekbaar voor de belastingen!

Gebruik maken van ons
aanbod
Wilt u gebruik maken van onze hulp
voor uzelf of voor een familielid, bel ons
dan. Samen met u wordt dan bekeken
wat het beste bij uw zorgbehoefte past.
Aarzel niet, onze missie is u de best
passende ondersteuning te bieden in en
rond de laatste levensfase.

Onze gegevens
Bezoek- en postadres:
Plantage 4, 2311 JC Leiden
Tel: 071 - 514.22.75
Mail: info@issoria.nl
Website: www.issoria.nl
Rekeningnummer Vrienden
van Issoria: 892.838.426

Issoria
De naam Issoria is afgeleid van Issoria
lathonia, de kleine parelmoervlinder.
Een vlinder die uit zijn cocon kruipt
en naar het licht opstijgt wordt in veel
culturen gezien als beeld van het sterven
van de mens.

