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Een uitgebloeide bloem in de wind
Getekend door het leven maar nog steeds mooi.
Anders mooi, rijper.
Elke bloem heeft tijdens de bloei 
veel gezien en meegemaakt.
Op het einde van het leven 
laat ze haar sporen achter.

Pieter Schreurs

Je beleeft hier het leven intens, in al zijn 
vreugde en verdriet en met elkaar. Zon-
der veel woorden voel je waar het om 
gaat en wat er toe doet: het samen zijn, 
het elkaar blijven ontmoeten. Voelen 
wordt gewaarworden in de laatste uren, 
de misschien wel meest intense fase van 
het leven.

In het hospice ervaren wij samen in een 
sterke verbondenheid hoe belangrijk 
deze uren zijn voor bewoners en fami-
lie. Het is vaak zwaar maar ook heel 
mooi, hoe klein en tevens bijzonder 
ook, deel te mogen uit maken van deze 
intense levensfase.

Door elkaar binnen alle lagen, be-
woners en hun familie, vrijwilligers, 
verpleegkundigen, huisartsen, coördi-
natoren en bestuursleden, te blijven 

Voorwoord

Ontmoeten
Belangrijke sleutelwoorden voor het woord “ontmoeten” zijn: beleven, 

voelen, gewaarworden en ervaren. Vooral in het Franciscus Hospice krijgen 

deze woorden betekenis.

ontmoeten op een hartverwarmende, 
inspirerende en oprechte manier, 
houden we het Franciscus Hospice al 
10 jaar lang in beweging.

We hopen elkaar hier nog in lengte van 
dagen te mogen ontmoeten.

Deze jubileumkrant, ter ere van het 
10-jarig bestaan van het Franciscus hos-
pice, biedt u als lezer wat meer inzicht 
in wat die ontmoeting en een goede 
samenwerking oplevert en waar we het 
met z’n allen voor doen.

Ik ben dankbaar en trots op wat het 
hospice in de afgelopen jaren voor veel 
mensen heeft kunnen betekenen. De 
bevlogenheid van medewerkers hun 
inzet en de onderlinge samenwerking in 
en buiten het hospice geeft vertrouwen 
naar de toekomst. 
Ik wil graag een welgemeende en har-
telijke felicitatie overbrengen aan allen 
die de afgelopen 10 jaar hebben mee-
gewerkt om van het Franciscus hospice 
een succes te maken.

Ik wens u veel leesplezier,

Ine Verhaeg 
Voorzitter 

Ine Verhaeg

‘Ik heb een droom,’ riep Martin Luther 
King op 28 augustus 1963 uit op de 
trappen van het Lincoln Memorial in 
Washington. Hij droomde van een oase 
van vrijheid en gerechtigheid. Van een 
betere toekomst voor zijn kinderen. 
Van een wereld waar mensen niet meer 
beoordeeld en gediscrimineerd zouden 
worden op grond van hun huidskleur.
Dromen, idealen… bij het horen van 
deze woorden denken we meestal in de 
eerste plaats aan naïeve, onbereikbare 
luchtkastelen. De meeste dromen zijn 
immers bedrog, als we Marco Borsato 
mogen geloven. 
Maar als we een duik nemen in de we-
reldgeschiedenis, dan zien we toch heel 
wat voorbeelden van dromen, idealen 
die wel degelijk verwezenlijkt zijn. 
Denk maar aan de afschaffing van de 
slavernij, de val van de Berlijnse Muur 
en het IJzeren Gordijn, de afschaffing 
van de apartheid in Zuid-Afrika… En 
al hebben die gebeurtenissen niet geleid 
tot wereldvrede, ze vormden wel de 
aanzet voor en verandering ten goede. 
Elke positieve verandering begint met 
een idee, een droom, een ideaal. Vaak 
ontstaat zo’n ideaal in de geest van één 
mens, die ermee aan de slag gaat om 
ook anderen enthousiast te maken voor 
zijn idee en om samen met hen dat 
ideaal te verwezenlijken, koste wat kost. 
Frustratie, inspiratie, een stap voor-
uit, twee achteruit…  Bloed, zweet en 
tranen… 
Het hospice is een mooi voorbeeld van 
een droom, een ideaal, geboren in het 
hart van een mens. Die ene mens die, 

Luchtkasteel of droomhuis...
bewogen met de ander in zijn laatste 
levensfase, hem een thuis wilde bieden 
waar hij ook die laatste fase in alle waar-
digheid kon afsluiten. Die ene mens die 
anderen wist te inspireren. 
Het idee was verwekt en rijpte zich 
langzaam naar de geboorte toe. En na 
vele jaren pionieren, ploeteren, bij-
schaven en bouwen stond het er – het 
ideaal… een droomhuis. 
Maar hier eindigt het verhaal niet. 
Want een ideaal is alleen een ideaal als 
het in beweging blijft, als het zich blijft 
ontwikkelen. Als wij die deel uitmaken 
van de verwezenlijking van dat ideaal 
ons durven open te stellen voor verbe-
tering, voor bijschaving, voor verande-
ring. 
Onlangs woonde ik een scholingsavond 
bij over spiritualiteit in het hospice. Al 
luisterend naar de lezing en de invulling 
van de casus dacht ik: is al dat idealisme 
wel realistisch? We willen zoveel. Is dat 
wel haalbaar? Kunnen we al die mooie 
theorieën ooit in praktijk brengen?
Maar tegelijk besefte ik dat ik daarmee 
juist raakte aan de kern van een ideaal: 
je bent altijd op weg ernaartoe… en 
onderweg haken er steeds weer nieuwe 
idealen aan. 

En dus wordt een ideaal nooit ideaal… 
nooit volmaakt. Alleen luchtkastelen 
zijn volmaakt, want die bestaan niet 
echt. Droomhuizen wel… al blijven die 
om onderhoud vragen. 

Tineke Tuinder
gastredacteur

Medewerkers en vrijwilligers Franciscus Hospice



Onzelievevrouwestraat 2
6004 AC Weert
T 0495-533893
F 0495-544305
E info@saelmans.nl              

“Mijn verdriet valt met geen pen te beschrijven.
Gelukkig stond ik er niet helemaal alleen voor”

0495 53 33 22 Van Deursen
www.vandeursen-uitvaart.nl      U itvaartverzorging

Stichting Land van Horne

Franciscus Hospice  
gefeliciteerd met tien 

jaar warme zorg!

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP  Weert |  T 0800 33 33 888 | www.landvanhorne.nl

Onze cliënten geven 

onze zorg een dikke 8!

Ook bij de Stichting Land van Horne gaat het om aandacht 
voor de individuele wensen en de persoonlijke situatie.  

Al meerdere jaren beoordelen onze cliënten onze  
(thuis)zorg met gemiddeld een dikke 8! In 2011 en in 2013 
hebben onafhankelijke bureaus dit volgens landelijke 
richtlijnen vastgesteld. En daar zijn wij trots op!

    Warme zorg,  
daar draait het om! 

‘ZORG MET EEN
GOUDEN RANDJE’

Woon- en Zorgvoorziening 
Huys Waerenberg

Heythuyserweg 40
6085 NH Horn

WWW.HUYSWAERENBERG.NL

Meldpost Weert
uw zorg is onze specialiteit

Bereikbaar
maandag t/m vrijdag 
08.00 tot 17.00 uur

Meldpost Weert e.o. B.V.
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert

t: 0495-547403 
w: www.meldpostweert.nl

Wij helpen u graag bij uw aanvraag voor
zittend ziekenvervoer, zodat u vanaf de eerste rit
verzekerd bent van vervoer.
Ook bij uw intakegesprek en controles.

Ziekenvervoer

Meldpost Weert
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Meldpost Weert e.o. B.V.
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert

t: 0495-547403 
w: www.meldpostweert.nl

Wij helpen u graag bij uw aanvraag voor
zittend ziekenvervoer, zodat u vanaf de eerste rit
verzekerd bent van vervoer.
Ook bij uw intakegesprek en controles.

Ziekenvervoer
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EXPERTISE, KENNIS 

EN ERVARING IN 

VERZEKERINGEN, 

HYPOTHEKEN EN 

BANKZAKEN.

WEERT

EMMASINGEL 8

T 0495 - 45 66 66

WEERT

SCHOUTLAAN 18

T 0495 - 45 64 10

HORN

RAADHUISPLEIN 4

T 0475 - 58 17 20
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Vlnr:  

Marjo Wijen  Tungelroy  penningm. ondernemer administratie- en advieskantoor

Harrie Kuipers  Weert  vice-voorz.  specialist ouderengeneeskunde, consulent 
palliatieve zorg

Ine Verhaeg    Beesel voorzitter medewerker kabinetzaken gemeente Leudal 

Harrie Beeren  Nederweert bestuurslid   voormalig manager Orbis medisch- en 
zorgconcern

Patrick Voss    Heythuysen  bestuurslid  commissaris werkzaam bij de landelijke 
eenheid van de Nationale politie 

Rini Vunderink  Budel  secretaris   adviseur kwaliteitsmanagement  
Wonen Limburg

Even voorstellen...
Het bestuur van de stichting Eerbied voor het Leven. Deze stichting nam 

het initiatief tot de realisatie van het Franciscus hospice en beheert dit 

hospice.

Marjo Wijen
Een “huis en thuis” voor mensen, 
van mensen. 10 jaar Franciscus 
Hospice!
Bij elk bezoek word ik, nog steeds, 
geraakt door de harmonie en het warme 
van “ons” bijzondere huis. Dat we het 
“ons huis” mogen noemen is mede 
te danken aan al die mensen die zich 
ingezet hebben om dit huis tot stand te 
brengen. Of het nu ging om de voorbe-
reiding, het coördineren, het sloopwerk, 
het timmerwerk, of het bakken van de 
taart voor bij de koffie, het waren alle-
maal gewone mensen. Samen hebben zij 
zich ingezet zodat onze deuren geopend 
konden worden in oktober 2003. Dat 
we het “een thuis” mogen noemen is 
wederom te danken aan gewone men-
sen die coördineren, verplegen, koken, 
tuinieren, repareren, schrijven enz.enz. 
In het dagelijks leven adviseer ik on-
dernemers op financieel-administratief 
gebied en personeelsbeleid. Vandaar dat 
het penningmeesterschap op mijn pad 
is gekomen. Het is maar een kleine rol 
in het geheel, maar het is heel fijn om 
onderdeel uit te mogen maken van een 
groep enthousiaste mensen die zich met 
hart en ziel inzetten voor de bewoners en 
hun naasten die samen voor dat “laatste 
stukje leven” staan in ons huis. Dat hele 
bijzondere: “van mensen, voor mensen”.

Harrie Kuipers
In 1999 of 2000 ben ik gevraagd het 
bestuur van Stichting Eerbied voor het 
Leven te versterken. Het exacte jaar zou 
ik in de notulen moeten nalezen. In die 
periode speelde in de eigen familiekring 
een situatie van een ernstige, slopende 
ziekte en later verlies. Deze ervaring 
was mede van invloed om “ja “ te zeg-
gen op het verzoek.  Net zoals bij veel 
van onze vrijwilligers en beroepskrach-
ten in het hospice  is de persoonlijke 
ervaring de drijfveer en motivatie om 
dit werk te gaan doen. Op mijn werk 
als verpleeghuisarts waren we destijds 
zoekende hoe de palliatieve zorg meer 
inhoud te geven. Van mijn werkgever, 
stichting Land van Horne, kreeg ik 
de gelegenheid me bij te scholen, te 
verdiepen en te participeren in aller-
lei werkgroepen. Namens het IKNL 
(Integraal Kankercentrum Nederland) 
verricht ik, als consulent arts palliatieve 
zorg, in teamverband, telefonische en 
bidside consultaties in de regio Mid-
den Limburg. Ook wordt er in de 
regio Weert e.o. met betrokkenen uit 
alle geledingen met veel enthousiasme 
in een netwerk samengewerkt met als 
motivatie: hoe kunnen we de zorg voor 
mensen in de palliatieve fase verbeteren, 
waar dan ook. Vanuit mijn beroepsach-
tergrond kan ik bijdragen aan het be-
stuur en de organisatie van het hospice. 
Anderzijds heeft deze deelname mijzelf 
veel gebracht. Ik heb geleerd om over 
de grenzen van mijn eigen werkveld 
heen te kijken. Ik leer heel veel van de 
inbreng van de medebestuursleden. Bij 
de vrijwilligers en de beroepskrachten 
zie  ik  passie en inzet, de motor om dit 
werk goed te kunnen doen. Dat werkt 
aanstekelijk! Er zijn ook momenten 
waarop ik me onmachtig voel, of tegen 

mijn eigen beperkingen aanloop.  Hoe 
fijn is het dan om begrepen te worden 
en de steun van de collega medebe-
stuurders te ervaren. Het werk als 
bestuurslid vergt de nodige tijd. Soms 
is dit erg lastig te combineren met een 
drukke baan en het gezinsleven. 
Ik prijs me heel erg gelukkig met het 
begrip en de aanmoediging die ik krijg 
van Tonnie mijn vrouw om dit werk te 
mogen doen. 

Ine Verhaeg
Naast de voldoening die het mij geeft 
een fysieke bijdrage te kunnen leveren 
aan het Franciscus hospice, biedt het 
mij een persoonlijke uitdaging en levert 
het boeiende contacten op.

Het enthousiasme van alle betrokkenen 
om de bewoners alle steun te bieden 
die ze nodig hebben, stimuleert mij om 
naast mijn reguliere werk als kabinet-
medewerker bij de gemeente Leudal de 
nodige tijd en energie in het Franciscus 
hospice te steken.

Ik vind het een eer voorzitter te zijn 
en te mogen samenwerken met “col-
lega’s” die allen een groot verantwoor-
delijkheidsgevoel met zich meedragen. 
Dit hebben we samen nodig om het 
Franciscus hospice een “warme” plek 
te laten zijn voor de bewoners en hun 
familie en daarnaast een bijdrage te 
kunnen leveren aan een stukje partici-
patie-maatschappij.

Harry Beeren
Een droom is uitgekomen
Vanaf 1992 ben ik betrokken als me-
deoprichter bij het Franciscus hospice. 
Toen wij in 2003 van start gingen, was 
het dan ook een droom die eindelijk 
uitkwam. Ik heb het geluk gehad al 
die 21 jaar met bevlogen mensen te 
kunnen werken aan de opbouw van het 
hospice. Mensen die hun hart volgden 
en de overtuiging hadden samen iets 
neer te kunnen zetten, iets wat er toe 
deed. In Nederland stonden hospices 
nog in de beginschoenen. We hebben 
samen gezocht naar wijsheid, eigen-
wijsheid in een wereld die woekert van 
bureaucratie. We hadden geen voor-
beeld en moesten zelf alles “uitvinden”. 
We waren in die zin pioniers. Inmiddels 
worden we door beginnende hospices 
geraadpleegd om aan te geven hoe 
zo’n opstart het beste uitgevoerd kan 
worden.
Als ik in het hospice kom, ondervind 
ik nog steeds een zeer sterke bevlogen-
heid van alle mensen die de bewoner 
behulpzaam zijn in de laatste levensfase.
Wat het hospice met mij doet is moei-
lijk te beantwoorden, het is na al die 
jaren een onderdeel van mijn leven. Het 
past erin, ik weet niet beter. Ik denk dat 
als ik ooit ga stoppen er pas achter kom 
hoe diep het zit. Het leven kan alleen 
terugkijkend begrepen worden.

Patrick Voss
Naast mijn gezin en mijn werk bij 
de politie, vind ik het belangrijk om 
belangeloos een bijdrage te leveren 
binnen onze maatschappij. Gewoon 
om een extra steentje bij te dragen. 
Het Franciscus Hospice kwam min of 
meer toevallig op mijn pad, nu zo’n 6 
jaar geleden. Ik was direct enthousiast, 
vooral omdat ik bijzonder veel respect 
heb voor mensen die een ander in een 
laatste fase van het leven, de aandacht, 
verzorging en warmte geven die ze zo 
hard nodig hebben. In het Hospice ben 
ik verantwoordelijk voor het begeleiden 
van de coördinatoren en probeer bin-
nen het bestuur mijn kennis en levens-
ervaring dusdanig in te brengen dat we 
het morgen beter kunnen doen dan 
vandaag. Laatst hoorde ik een vrijwil-
liger iets over zijn werk in het Hospice 
zeggen en zijn woorden raakten mij: 
‘het is niet alleen dat ik voor een ander 
iets kan betekenen, maar ik word er 
als mens ook ‘rijker’ van’. Eenvoudig 
maar waar; een gevoel dat ik herken bij 
mezelf en dat voelt goed...

Rini Vunderink 
Rini Vunderink, in het dagelijks leven 
werkzaam als adviseur kwaliteitsma-
nagement. Sinds 2002 zit ik in het 
bestuur en vervul daar de rol van 
secretaris. Samen zien we toe op de 
kwaliteit van zorg in het hospice in al 
zijn aspecten.

Waarom?
Ik heb persoonlijk mogen ervaren hoe 
speciaal het is als mensen je toelaten in 
hun laatste levensfase. En hoe bijzon-
der het is als iemand thuis kan worden 
verzorgd. 
Echter dit is niet voor iedereen weg-
gelegd, omdat het of te zwaar is voor de 
mantelzorger of omdat het gewoon niet 
mogelijk is. Voor al die mensen waarbij 
dit om een of andere reden niet kan, is 
er het Hospice. Waar mensen alle zorg 
krijgen die ze nodig hebben en nog heel 
veel extra. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij.
En als je dan op een onverwacht mo-
ment de huiskamer in loopt, waar op 
dat moment twee oudere heren gezellig 
samen zitten te eten en zij zeggen dan 
tegen je dat ze het in hun hele leven 
nog nooit zo goed hebben gehad als in 
het Hospice....dan weet je waar je het 
voor doet! Ik hoop dat nog heel veel 
mensen bij ons een laatste thuis mogen 
vinden...

Bestuur Franciscus Hospice



SJG Weert

Vogelsbleek 5

6001 BE Weert

T. 0495 - 57 21 00

info@sjgweert.nl

www.sjgweert.nl

Met elkaar, voor elkaar!

Bestel via www.colaris.nl/lezersaanbieding 
of bel 0495 - 53 24 62

Bestel via www.colaris.nl/lezersaanbieding, bel 0495-53 24 62 (ma - vrij 
8.15 - 17.00 uur) of stuur onderstaande bon in een enveloppe zonder post-
zegel naar:  Wijnhandel Colaris - Antwoordnummer 1093 - 6000 VB Weert

UW ADRESGEGEVENS:

Naam  :  ______________ m/v

Adres  :   _________________

    _________________

PC/Plaats :  _________________

E-mail  :  _________________

Telefoon :  _________________

•  Vermelde prijzen zijn per fles incl. 21% BTW.
•  Verzendkosten € 7,50 per bestelling.
•  Geen verzendkosten bij 
 een minimaal orderbedrag 
 van € 150,-

GELIEVE TE LEVEREN:

o 12 fl. Ronan by Clinet à € 9,75 p/fles
o 24 fl. Ronan by Clinet à € 9,55 p/fles
o 48 fl. Ronan by Clinet à € 9,35 p/fles

‘This is a must-buy wine!’
Dit soort buitenkansjes kom je niet vaak tegen, en we zijn 
bij Colaris dan ook bijzonder opgetogen dat we deze wijn 
hebben kunnen bemachtigen. Want het is een wijn van één 
van onze favoriete Pomerol domeinen, Château Clinet!

De Engelse criticus Matthew Jukes schreef er over: 
‘Awesome value and just starting out on a joyous eight year life 
this is a must-buy wine, on account of its staggering value, for 
serious fans of red Bordeaux.’

Hubrecht Duijker I www.hubrechtduijker.com:
‘Je zou het een klein meesterwerk van merlot kunnen noemen.’

Onno Kleyn I Volkskrant zaterdag 26 oktober:
‘Indrukwekkend goed en veel, veel te goedkoop.’

Ruud Heuvelmans I Vinoloog/directeur Wijnhandel Léon Colaris 
en verkozen tot ‘wijnkoper van het jaar 2012-2013’: ‘Een wijn die 
het niveau van een Pomerol al overstijgt en zelfs flirt met de 
betere Grands Vins.’

RONAN BY CLINET 2010 I Grand Vin de Bordeaux
100% merlot. Op dronk vanaf 2013/14 en houdbaar tot 2021.

Stuntprijs

€975
per fles 

Franklinstraat 1 - 6003 DK Weert  I  
T 0495 53 24 62  I  info@colaris.nl

www.colaris.nl

dienstverlening op maat

& 0495-450833
Beveiliging & Verkeer
Sint Apolloniastraat 2 B - 6002 BE Weert

Samenwerking met
XXL Security en XXL Events

Integrale veiligheidsdeskundigheid.

Totale dienstverlening voor
evenementen organisaties.
• Beveiliging.
• Verkeersmaatregelen.
• Overleg met gemeenten.
• Overleg met G.O.R.

Specialisatie op het gebied van
• Boa’s, Parkeerbeheer, Milieu,
• toezicht houders
• Beveiligingsdiensten.
• Verkeersregelaars.
• Transport beveiliging.
• V.I.P. begeleiding.
• Special customer security.

tussen Geboorte en Sterven
ligt een kwetsbaar deel

dat Leven heet

• Uitvaartverzorging
• Stervensbegeleiding
• Rouwbegeleiding

St. Rochusstraat 17  T 0495-632848
6031 BG Nederweert M 06-29500424
www.arlene-uitvaart.nl info@arlene-uitvaart.nl

- dag en nacht bereikbaar -
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De aftrap werd gedaan door de voorzit-
ter van de stichting Eerbied van het 
Leven, Ine Verhaeg. In haar toespraak 
memoreerde zij aan de hand van prach-
tige foto’s de beginperiode.  Met een 
kwinkslag verwees ze naar het bestuur 
dat, als het nodig is, voor dringende 
vragen zelfs s’nachts te bereiken is.
Het hospice bestaat 10 jaar, echter als 
je de voorbereidingstijd meerekent 
spreken we over ruim 18 jaar Franciscus 
hospice, aldus Ine.
De bijeenkomst was meteen de pre-
mière van de film van het Franciscus 
hospice, waarin uitleg wordt gegeven 
over de gang van zaken. Het doel van 
het filmpje is de potentiële bewoner te 
informeren om het besluit wel/niet naar 
het hospice te vereenvoudigen.
Daarna was de beurt aan Frans Pol-
lux met het lied “hald mich ens vas” 
waarmee hij de zaal meteen verder in de 
stemming bracht.

Het volgende programma onderdeel 
was een interview met de jongste vrij-
williger, Bram van der Hooft, de  huis-
arts verbonden aan het hospice dokter 
Wim Baake en een nabestaande, mevr. 
Riny Beelen. Joerie Minses wist door 
pakkende vragen veel mooie ervaringen 
van de betrokkenen op te halen.
Vooral het voorbeeld van de uitgeproce-
deerde asielzoeker maakte veel indruk. 
Dit was met name voelbaar toen de 
foto werd getoond met de schamele be-
zittingen waarmee hij naar het hospice 
kwam.

Hr. Hugo Kuyper, directeur van de 
Zorggroep regio Weert en Helden, 
volgde als spreker en wist de zaal te 
boeien met zijn verhaal. In zijn betoog 
noemde hij de sterke punten van de 
zorggroep en van het hospice.
Hij gaf aan dat hij getroffen werd door 
het enthousiasme van zowel vrijwilligers 
als professinals binnen het hospice. 
Ook huldigde hij het feit dat er in het 
hospice nog nagenoeg zonder protocol-
len gewerkt kon worden. Hij sloot zijn 
toespraak met het uitspreken van de 
hoop dat de intensieve samenwerking 
zeker nog 10 jaar zal voortduren. 
Aansluitend hierop werd het belang van 
giften voor het hospice toegelicht. 

Terugblik bijeenkomst 10 jaar 
Franciscus Hospice in Weert
Op vrijdag 4 oktober, Franciscus dag, vierde het Franciscus Hospice in het wijkgebouw Keenter Hart haar 10 jarig 

bestaan met een feestelijke bijeenkomst. Het thema van deze dag was “Hald mich ens vas” naar een lied van de 

Venlose zanger Frans Pollux. Het bestuur, medewerkers, verpleegkundigen, vrijwilligers van het hospice en overige 

genodigden werden getrakteerd op een afwisselend programma, gepresenteerd door Joerie Minses.

Er werd een foto getoond van een 
aantal mensen die de Alpe D’Huez 
beklommen, waaraan ze een sponsorac-
tie voor het hospice hadden gekoppeld. 
Vervolgens kwamen, tot verrassing 
van alle aanwezigen, de betrokkenen 
daadwerkelijk de zaal binnen om het 
opgehaalde bedrag van ruim € 3000,--  
uit te reiken aan de penningmeester van 
het hospice, Marjo Wijen. 
Hierna was het woord aan wethouder  
Harry Coolen, tevens loco burgemees-
ter. Hij roemde in zijn toespraak de 
kracht die mensen hebben om troost te 
bieden aan hun omgeving in de laatste 
fase van hun leven. Hij verwees ook 
naar de zogenaamde “participatie maat-
schappij” zoals benoemd in de troon-
rede. Deze participatie werd, zo merkte 
hij op, al vanaf het begin toegepast in 
het hospice.  
De volgende spreker die gepland stond 
was Marinus van den Berg. Bekend als 
schrijver en expert in verlieservaring en 
rouwverwerking. Echter vlak voor de 
pauze bereikte het bestuur het bericht 
dat hij niet kon komen… een bran-
dende locomotief had roet in het eten 

gegooid en hij kwam daardoor niet 
verder dan Breda. 
De burgemeester van de gemeente 
Leudal, Arno Verhoeven, werd ge-
vraagd de lege plaats op vullen, waar 
hij zonder aarzeling gehoor aan gaf. De 
burgemeester sprak recht uit zijn hart, 
vanuit zijn eigen ervaringen, wat bij de 
aanwezigen veel indruk maakte. En dat 
met een voorbereidingstijd van welge-
teld 15 minuten. 
De heer Verhoeven benoemde “De pa-
tiënt die weer mens kan worden in het 
hospice”. Hij zette vraagtekens bij het 
steeds maar doorbehandelen. Tevens 
ging hij in op het thema kwaliteit van 
leven in de laatste fase.
Hij hoopte van harte, zo gaf hij verder 
aan, dat er, als hij de eindstreep nadert, 
een hospice zal zijn zoals het Franciscus 
hospice.

Na deze  indrukwekkende toespraak, 
speelde Frans Pollux nog een paar 
prachtige nummers, afgestemd op het 
thema van deze feestelijke dag.             
Na de burgemeester kwamen de ver-
pleegkundigen aan bod.

Verpleegkundige Franca droeg een 
gedicht voor, waarna Elvira namens 
hun allen verwoordde hoe trots ze zijn  
dat ze kunnen en mogen werken in het 
hospice. Namens alle verpleegkundigen 
werd een prachtig kunstwerk overhan-
digd met daarop teksten van Marinus 
van de Berg.  
Als laatste kwam Petra Verrijt op het 
podium om uitleg te geven over het ca-
deautje dat zij en haar collega’s van ate-
lier 88 in Weert hadden gemaakt voor 
alle aanwezigen, een handdoek met een 
prachtig zeepkoord geinspireerd op het 
thema “Hald mich ens vas”.
Het was een boeiende en informatieve 
middag, die afgesloten werd met een 
gezellig samenzijn onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Er is veel gebeurd in het Franciscus 
hospice de afgelopen 10 jaar, maar één 
opdracht is nog steeds hetzelfde: De 
best mogelijke zorg en aandacht geven 
aan de bewoners van het hospice en 
hun familie. Een hospice, midden in 
Weert dat zich steeds verder ontwikkelt 
en dat al 10 jaar lang.

Karin en Maria, zorggroep
Werken in het hospice biedt ons de 
mogelijkheid om optimale en volledige 
palliatieve zorg te geven van A tot Z, 
in samenwerking met verschillende 
disciplines zodat de bewoners hun leven 
VOLDAAN kunnen afsluiten.

We voegen géén tijd aan hun leven toe, 
maar voegen leven toe aan de tijd die 
ze nog hebben.

Foto’s: Herimo Pictures
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Gratis lenen van hulpmiddelen

Uitleen, huur en koop van medische hulpmiddelen 
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T: 0495 – 56 66 99, info@medicura.nl, www.medicura.nl 
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    Moderne showroom  
     Ruim assortiment sanitair 

 producten   
    Complete badkamers 
    Erkend installatiebedrijf 

Biest 98a  Weert  
Tel.0495-534201

www.dianavanderlinden.nl

Unieke Handvervaardigde Sieraden

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828

autoruit stuk?

autotaalglas Weert
Moesdijk 26
0495-548000
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laat je niet barsten

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week

• direct en vriendelijk geholpen, ook zonder afspraak

•  mobiele dienst, vervangend vervoer, haal-en brengservice

•  rechtstreekse schadeafhandeling met uw maatschappij

•  volledige vergoeding van uw sterreparatie vanaf WA extra

•  maximale korting op uw eigen risico bij een nieuwe voorruit

• levenslange garantie

• kijk op autotaalglas.nl
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Al tien jaar lang weet het Franciscus 
Hospice vrijwilligers en professio-
nals aan zich te binden en te boeien. 
Medewerkers die zich met hart en ziel, 
24 uur per dag, inzetten om de zieke 
medemens een mooi levenseinde te 
bezorgen. 
De omgeving waarin deze zorg wordt 
geboden is zeer speciaal. In de Dool-
hofstraat, in een statig pand, in een 
prachtige omgeving, zijn uiterst sfeer-
volle kamers ingericht, die uitkijken op 
een prachtige tuin. Familie kan terecht 
in de speciaal ingerichte logeerkamers. 
Het Hospice is echt een warm huis 
waar mensen op een waardige manier 
afscheid kunnen nemen van het leven. 
Het Hospice is er voor warme, res-
pectvolle zorg die menselijk is en waar 
vooral oog is voor het individu. Er is 
oog voor een bijzonder mens die naar 
het Hospice komt om zijn laatste mo-
menten te ervaren en afscheid te nemen 
van zijn naasten en van zijn leven. 
De Zorggroep is blij dat ze een bijdrage 
mag leveren aan die professionele zorg 
in de vorm van elf verpleegkundigen en 
drie ziekenverzorgenden die samen met 
het team vrijwilligers van het Franciscus 
Hospice de zorg ter hand nemen. Ook 

de twee coördinatoren, die de vrijwil-
ligers aansturen, en de collega’s van de 
huishoudelijke zorg spelen hierbij een 
belangrijke rol.
Het werken in het Hospice heeft iets 
speciaals. Het feit dat je de laatste 
periode van het leven van een bewoner 
mag begeleiden is heel bijzonder en 
mooi. Iedereen draagt hier aan bij op 
zijn eigen manier, wat het heel speciaal  
maakt.
Ondanks dat een aantal vrijwilligers 
geen achtergrond heeft in de zorg, is 
het mooi om te zien dat we samen op-
trekken en dat we de vrijwilligers zien 
groeien. Al tien jaar  werken we als een 
perfect team samen. We zorgen ervoor 
dat de bewoner zich ‘ thuis ‘ voelt en de 
nabestaanden verder kunnen,  ondanks 
het grote verlies. We hebben laten zien 
wat maatwerk is waarbij we de kwaliteit 
niet uit het oog verliezen. 
Gefeliciteerd met jullie tweede lustrum 
en graag wil ik de wens uitspreken dat 
we nog lang met elkaar mogen samen 
werken.

Marril Korten
Teamleider professionals 

Franciscus Hospice / De Zorggroep

De Zorggroep in het 
Franciscus Hospice

Cadeau van de 
Zorggroep
Het team van professionals van de Zorggroep, wat werkzaam is in het 

hospice, bestaat uit 15 gemotiveerde verpleegkundigen en zieken-

verzorgenden, allen met een bijzondere affiniteit met zorg in deze 

levensfase. Zij hebben tijdens het jubileum als team aan de aanwe-

zigen kenbaar gemaakt, wat het voor ieder van hen betekent, om in 

het Franciscus hospice te mogen werken.  

Daartoe hebben zij een cadeau aan de stichting EvhL aangeboden, 

een kunstwerk, gemaakt door José Korten-Geuns, met een tekst, die 

datgene verwoordt, wat het Franciscus hospice beoogt te zijn voor de 

bewoner en diens naasten.

Volgens een bijlage van Dagblad de 
Limburger van 24 oktober 2012 zou-
den engelen bestaan. Sterker nog, ze 
zouden zelfs in Weert werken! In deze 
bijlage getiteld “In Memoriam” werd 
aandacht besteed aan alle facetten van 
de laatste levensdagen van een mens. 
Twee volle pagina’s werden gevuld met 
verhalen over en foto’s van het hospice.

Doodgewone mensen
Ik, een engel?
In het hospice werken ongeveer 80 
vrijwilligers, in allerlei verschillende 
werkgroepen.

Zelf werk ik in de groep “directe zorg 
aan bed”. Regelmatig lees ik in verschil-
lende bladen en tijdschriften over hos-
pices. Wat mij dan opvalt is dat er altijd 

zeer positief wordt geschreven over de 
vrijwilligers die er dan werken.
Net als ieder ander mens vind ik het 
natuurlijk heel mooi om complimenten 
te krijgen voor het werk dat ik doe.

Maar toch krijg ik steeds een beetje een 
ongemakkelijk gevoel bij zoveel compli-
menten. Ik, een engel? 

We helpen gewoon de medemens
Toen ik besloot te beginnen met 
vrijwilligerswerk, heb ik goed rond 
gekeken wat er zoal mogelijk is en heb 
uiteindelijk gekozen voor het hospice. 
Anderen kiezen voor dienstverlening 
aan bejaarden, weer anderen zijn actief 
bij een sportvereniging, harmonie of 
plaatselijke schutterij. Of weer een an-
der is “voorleesmoeder” op een school 
of helpt kinderen bij het oversteken na 
schooltijd.
Eigenlijk doen we allemaal hetzelfde, 
en maakt het niet uit waar we het doen 
– we helpen gewoon onze medemens, 
want dat is toch de kern van  vrijwil-
ligerswerk.
Dat zou dan betekenen dat er ontzet-
tend veel “engelen” op deze wereld 
rondlopen.
Helaas is dat niet zo. Zoals ieder ander 
kom ook ik overal mensen tegen die 
minder aardig zijn of soms zelfs ronduit 
vervelend. Maar gelukkig kan ik zeggen 
dat die veruit in de minderheid zijn.

Ieder mens heeft zijn eigen karakter, 
gewoontes en gebreken. Ik kan dan ook 
niet beweren dat de “vrijwilliger” in het 
hospice een bepaald type mens is. Wel 
zijn het mensen die begaan zijn met 
hun medemens, die hun uiterste best 
doen om mensen in de laatste fase van 
hun leven bij te staan. Helaas schieten 
wij daar naar ons eigen gevoel soms ook 
wel eens in te kort. Waarom?  Omdat 
ook wij maar gewone mensen zijn!
Graag zou ik eens een echte engel 
willen ontmoeten, maar die ontmoe-
ting mag best nog even op zich laten 
wachten.

Ton Roggeband
vrijwilliger

Foto: Herimo Pictures
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MC COMPANY!
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www.ericmertensoptiek.nl

Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0495 534041

Het Eric Mertens Optiek team wenst u
bijzonder mooie feestdagen en een

spectaculair 2014 !!!

vanaf 1 januari 2014 is het ook mogelijk
om bij ons een afspraak te maken !
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50  
cadeau bij een 
betaalrekening!*
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Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl
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Interview met Theo Peters
Theo Peters is netwerkcoördinator sinds 2006.
Het netwerk bestaat net zoals het hospice 10 jaar. 
Theo Peters is netwerkcoördinator sinds 2006. Theo 
licht toe dat men in de beginjaren voornamelijk 
bezig was met het leggen van contacten tussen de 
verschillende aanbieders van zorg. Palliatieve zorg 
was nog een relatief nieuw begrip en ieder was er in 
meer of mindere mate en vooral op eigen wijze mee 
bezig. 
Men heeft er de eerste jaren hard aan gewerkt om 
een structuur op te zetten, van waaruit in gezamen-
lijkheid kon worden gedacht over en gewerkt aan 
het goed organiseren van zorg voor mensen in hun 
laatste levensfase. Men had de intentie om samen 
te werken en zocht van daaruit naar verbindingen. 
Bij de verschillende zorgorganisaties leidden fusies 
tot schaalvergrotingen en dat zorgde er voor dat het 
aantal oorspronkelijke netwerkpartners in aantal 
is verminderd. De laatste jaren zijn enkele nieuwe 
partners tot het netwerk toegetreden. 
Momenteel bestaat het Netwerk Weert uit de vol-
gende partners.

•	 	Regionaal	centrum	Geestelijke	Gezondheidszorg	Weert
•	 De	Zorggroep/	Groene	Kruis	Thuiszorg	/	VPTZ
•	 De	Zorggroep/Groene	Kruis	Thuiszorg
•	 Stichting	Land	van	Horne
•	 Huisartsengroep	Weert	en	om	streken
•	 SJG	Weert		
•	 	Franciscus	Hospice	Weert		

(Stichting	Eerbied	voor	het	leven)
•	 Toon	Hermans	Huis	Weert
•	 	Integraal	Kankercentrum	Nederland	(IKNL)	locatie	

Maastricht	

Al deze partners werken zowel op bestuurlijk niveau 
als ook vanuit de uitvoerende zorg samen aan de 
centrale doelstelling: het verbeteren van de kwaliteit 
van palliatieve zorgverlening voor cliënten in de 
laatste levensfase in de regio Weert. Dit moet in de 
eerste plaats ten goede komen aan het zogeheten 

Losse schakels,
samen een sterke ketting
In onze regio wordt nauw samengewerkt in het zo genaamde netwerk palliatieve zorg Weert en 

omgeving. Doel van het netwerk is om de zorg in de laatste fase van het leven van mensen te 

verbeteren. Dit ongeacht de plek waar de zieke verblijft: zoals thuis, hospice, zorginstelling of het 

ziekenhuis. De zorg richt zich ook op de ondersteuning en begeleiding van de naasten. 

Een enorme uitdaging, er is al veel bereikt maar er staat nog het nodige op de rol... 

In deze bijdrage aan de jubileumkrant leest u het verslag van interviews met Theo Peeters, 

coördinator van het netwerk, Rien Eland longarts SJG, SCEN arts en kartrekker van het palliatief 

team in het ziekenhuis, Jac Verlinden lid van de klankbordgroep en vrijwilliger in het Franciscus 

hospice.

primaire proces. Anders gezegd: alle activiteiten 
moeten uiteindelijk leiden tot concrete zaken waar 
de mens in zijn laatste levensfase en diens naasten, 
direct mee geholpen is. 
Er is dan ook niet meer alleen de intentie om samen 
te werken, tegenwoordig werkt men toe naar een 
samenwerkingsovereenkomst, met bijbehorende 
verplichtingen. Voor het netwerk ligt er een belang-
rijke taak in het zoeken naar praktische toepasbaar-
heid van initiatieven.
Bijvoorbeeld: afgelopen jaar heeft men onderzocht, 
wat er gebeurt na het slecht nieuwsgesprek. Dit is 
het gesprek, waarin een patiënt van zijn specialist 
te horen krijgt , dat er aan zijn ziekte niets meer te 
doen is, en dat behandeling niet meer mogelijk is. 
In de praktijk lijkt hier een groot gat te vallen, 
waarin de patiënt niet weet waar hij met zijn vragen 
terecht kan en wat deze boodschap voor consequen-
ties heeft. 
Vanuit het Netwerk Weert en Netwerk Roermond 
is besloten te starten met het PATZ-project, een 
landelijk ontwikkeld voorbeeld van “goede palliatie-
ve zorg”. Huisartsen inventariseren welke patiënten 
een levensverwachting hebben van minder dan een 
jaar. Samen met de thuiszorgorganisatie van deze 
patiënten wordt een zorgplan opgesteld.   
Een andere belangrijke taak van het Netwerk betreft 
het verstrekken van informatie aan de cliënt m.b.t. 
mogelijkheden voor palliatieve zorg. Hierbij hebben 
de klankbordgroepen van het netwerk een belang-
rijke rol. Zij vormen de verbinding tussen “de man 
in de straat” en de deelnemende organisaties (over 
het wat en hoe van een klankbordgroep: zie inter-
view met Jac Verlinden). Natuurlijk wordt er ook 
gebruik gemaakt van moderne communicatiemid-
delen zoals een eigen website (www.netwerkpal-
liatievezorg.nl/weert). Ook heeft het netwerk een 
taak met betrekking tot deskundigheidsbevordering 
van de professionals. Twee keer per jaar organiseert 
een werkgroep van het netwerk een casuïstiek- of 
themabijeenkomst. De meerwaarde van het geza-



Hoe kijkt dokter Eland aan tegen pallia-
tieve zorg in de eigen ziekenhuisomgeving? 
Deze zorg is momenteel nog onderbe-
licht. In een ziekenhuis is men vooral 
gericht op behandeling en genezing, 
met een sterk medisch accent. De 
medicus is de hoofdbehandelaar. Men 
zou kunnen zeggen dat men onbewust 
onbekwaam is. Dat wil zeggen, men is 
op dit moment nog onvoldoende door-
drongen van het belang en de mogelijk-
heden van goede palliatieve zorg.

Welke plek heeft palliatieve zorg  
in het SJG?
Met het groeiend aantal mensen met 
een chronische aandoening, waarbij ge-
nezing niet meer mogelijk is, groeit het 
besef dat ook in het ziekenhuis meer 
aandacht moet zijn voor palliatieve zorg 

Hoe wordt dit vormgegeven?
Palliatieve zorg is inmiddels een aan-
dachtsgebied. Dokter Eland heeft in dit 
kader een aanvullende cursus palliatieve 
zorg voor ziekenhuisspecialisten  ge-
volgd. Ook is het zorgpad stervensfase 
ziekenhuis breed ingevoerd. Dit is een 
beproefde methode, waarbij aan degene 
die sterven gaat en diens naasten, de 
zorg verleend wordt die nodig is. 
Palliatieve zorg vraagt per definitie om 
een multidisciplinaire benadering, dat 

wil zeggen, om ook andere aspecten van 
het ziek zijn goed te kunnen begelei-
den, dienen er meerdere partijen bij 
behandeling betrokken te zijn. 
Een palliatief team is dan ook in 
ontwikkeling. Het team bestaat uit 
gespecialiseerde artsen, verpleegkun-
digen en geestelijk verzorgenden. Het 
team heeft als taak om behandelende 
artsen en verpleegkundigen van advies 
te dienen m.b.t. palliatieve zorg. Het 
team is binnen kantooruren bereikbaar. 
Bij noodzaak kan buiten kantoortijden 
telefonisch een beroep gedaan worden 
op het regionaal palliatief consultatie-
team. Alle professionele zorgverleners 
uit Zuid en Midden- Limburg kunnen 
een beroep doen op dit team.  

Welke ontwikkelingen zijn er in samen-
werking met andere zorgaanbieders in de 
regio:
Het SJG neemt deel aan het netwerk en 
onderschrijft  de centrale doelstelling 
om kwaliteit in de palliatieve zorg te 
verbeteren. Het streven is er in de toe-
komst over de eigen muren heen, inten-
siever samen te werken met huisartsen 
en thuiszorgorganisaties, zodat er een 
doorlopende keten van zorg ontstaat 
rondom de cliënt.
Het Netwerk is hierbij de verbindende 
organisatie, van waaruit verbeterpunten 

gezamenlijk aangepakt worden. Dokter  
Eland merkt op dat bij deze brede aan-
pak de snelheid van veranderingen  een 
punt van aandacht is. Hij zou graag wat 
meer tempo zien bij het opstarten van 
nieuwe ontwikkelingen.

Wat betekent het Franciscus Hospice voor 
het SJG
Het Franciscus Hospice is door de jaren 
heen een gewaardeerde partner geble-
ken voor het SJG. Het hospice heeft 
een laagdrempelig karakter, de lijnen 
zijn kort. Verzoeken voor opname 
vanuit het ziekenhuis worden snel 
opgepakt. Wat beter kan, is de stroom-
lijning in de fase vooraf aan verzoek tot 
opname in het hospice, waarbij duide-
lijk in kaart wordt gebracht welke stap-
pen een cliënt heeft ondergaan, eer hij 
aan deze laatste stap toekomt. Dit heeft 
alles te maken met de ontwikkeling van 
palliatieve zorg in het ziekenhuis.

Dokter Eland is naast longarts,  
SCEN arts. 
SCEN-artsen kunnen op verzoek van 
collega artsen gevraagd worden in het 
kader van de wetgeving bij euthanasie. 
De SCEN-arts toetst dan of aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze wet-
geving is voldaan. Daarnaast geven 
SCEN-artsen informatie en advies over 
euthanasie(procedures), juridische en 
ethische aspecten, maar ook over de 
medisch-technische uitvoering. Dokter 
Eland is als SCEN arts regelmatig be-
trokken bij verzoeken rondom eutha-
nasie. 

In het kader van palliatieve zorgver-
lening  kan een wens om euthanasie 
actueel worden. In het Franciscus 
Hopsice wordt een vraag om euthanasie  
serieus genomen en onder de regie van 
de behandelend arts besproken.
In het Franciscus hospice wordt 
euthanasie niet toegepast. Een even-
tuele uitvoering van euthanasie vindt 
plaats buiten het Hospice. Dit laatste 
kan met name belastend  zijn voor de 
betreffende bewoner. Hiervoor heeft 
dokter Eland aandacht gevraagd bij het 
bestuur van het Franciscus Hospice.

Interview met dokter Rien Eland
Rien Eland, longarts in het SJG, SCEN arts en kartrekker van het palliatief 

team in het ziekenhuis. Rien neemt namens het St. Jansgasthuis deel aan 

het Netwerk.

menlijk optrekken blijkt ook binnen 
de Limburgse netwerken. Intensie-
vere samenwerking heeft er toe geleid 
dat een aantal concrete onderwerpen 
gezamenlijk zijn ontwikkeld. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het gebruik van de 
palliatieve pomp (het medicijnpompje 
wat in de allerlaatste fase van het leven 
wordt ingezet om symptomen voor 
de zieke draaglijk te maken). In heel 
Midden- Limburg wordt inmiddels 
volgens een uniform protocol gewerkt, 
dit geeft helderheid die ten goede komt 
aan de patiënt. Samen met de andere 
netwerken en Zuyd Hogeschool is in 
2011 een uniforme scholing ontwik-
keld voor helpenden en verzorgenden 
en een multidisciplinaire scholing voor 
verpleegkundige en paramedici.

Wat betekent het Franciscus 
Hospice voor het Netwerk?
Het Franciscus hospice biedt een thuis 
aan 6 bewoners en is kleinschalig van 
opzet. Toch waarschuwt Theo voor 
bescheidenheid, het gevoel vanwege 
kleinschaligheid slechts een beperkte 
rol te vervullen. Om te beginnen is 
het Franciscus Hospice de enige plek 
in Weert en omgeving, waar in een 
kleinschalige zorglocatie, mensen met  
uitsluitend een  palliatieve zorgindicatie 
verblijven. Het team van professionals 
en vrijwilligers heeft specialistische ken-
nis en ervaring opgebouwd, die voor 
het Netwerk van grote waarde zijn. 

Daarnaast mag de intensieve samenwer-
king tussen professionals en vrijwilligers 
gerust bijzonder worden genoemd.  
Vele vrijwilligers, maar ook vele naasten 
van bewoners die in het hospice verble-
ven, hebben van dichtbij mee kunnen 
maken wat palliatieve zorg is en hoe 
ieder, vrijwillig en professioneel, hier 
zijn steentje aan bij kan dragen. 

Namens het Franciscus hospice zijn 
Harrie Kuipers en Ine Verhaeg afgevaar-
digd in het Netwerk. 

In het verbinding zoeken met “de man 
in de straat”, het toegankelijk maken 
van delen van zorg, brengt het Francis-
cus Hospice, als partner in het Netwerk 
veel mee aan opgedane ervaring.

De, door het Netwerk georganiseerde 
scholingen en casuïstiekbesprekingen 
worden door vrijwilligers en profes-
sionals van het Franciscus hospice goed 
bezocht en gewaardeerd. 

Het zijn roerige tijden, zeker ook in 
de zorg. Maar heldere gezamenlijke 
doelstellingen maken het mogelijk om 
over muren heen te kijken en kennis 
en ervaring aan elkaar door te reiken, 
zodat de zieke mens, bewoner, cliënt, 
gast, hoe we het ook noemen, uiteinde-
lijk datgene krijgt wat het beste bij zijn 
persoonlijke wensen past.

Ria, zorggroep
Werken in het Franciscus Hospice is en 
blijft een bijzondere uitdaging: iedere 
nieuwe dag staat open voor kleine en 
grote “wondertjes”.

Iemand zijn
te ervaren
dat je hier iemand bent

te merken
dat je hier gezien wordt

te voelen
dat je hier herkend wordt
als een mens met geschiedenis
als een mens met een levensverhaal
als een uniek mens

te ervaren
dat mensen om je geven

te merken
dat mensen voor je zorgen

te voelen
dat er liefde voor je is

dat maakt deze plaats
tot een goede plek om te zijn.

Marinus van den Berg, pastor in Palliatief Centrum Cadenze (hospice) 
en in Verpleeghuis Antonius-IJsselmonde in Rotterdam. 
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Omdat u met de veiligheid van
uw gezin, woning en inboedel, 

niet voorzichtig genoeg kunt zijn
 

Heeft u bijzondere wensen? 
Leg ze dan vast. Bijvoorbeeld in het 
uitvaartwensenboek op dela.nl. 
Een persoonlijk gesprek over de 
mogelijkheden kan natuurlijk ook.

Tijdens een voorbespreking neemt u 
samen met een uitvaartverzorger al uw 
vragen en wensen door.
Neem gerust contact met ons op voor 
het maken van een afspraak.

Kitskensdal 60 | Roermond
0475 32 64 45
www.dela.nl/regio/roermond
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Punt Welzijn is een dienstverlenende organisatie 
voor jeugd- en jongerenwerk, senioren en gehan-
dicapten, vrijwilligers en mantelzorgers, buurt-
bewoners en nieuwkomers in Weert en omstreken.
Wij richten ons op de mensen in de straat, de 
wijk, het dorp en de stad. Ons streven is met onze 
dienstverlening te bevorderen dat alle mensen 
kunnen deelnemen aan de samenleving.

Iedereen 
is kansrijk!

Maasstraat 28, 6001 EC Weert
tel.: 0495-697900, e-mail: info@puntwelzijn.nl
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Een aantal jaren geleden is een goede kennis plotseling overleden. Sa-

men met nog twee anderen vormden wij lange tijd een “eetclubje”, dat de 

gewoonte had om één keer per week samen te eten. Meestal bestond zo’n 

maaltijd uit alledaagse, eenvoudige kost, maar soms probeerden we een 

beetje “culinair” bezig te zijn, met wisselend succes.

Er is nergens zoveel 
leven als rond de dood

Wie was mijn kennis?
Ik kende deze kennis van mij al onge-
veer 20 jaar, wist veel over zijn werk-
omgeving, zijn manier van leven en hoe 
hij zelf in het leven stond. Over zijn 
familie wist ik weinig tot niets.
Uit de spaarzame informatie die hij ons 
gaf wist ik dat verschillende familie-
leden geen contact meer met elkaar 
hadden. De reden daarachter heb ik 
nooit geweten. Deze kennis van mij 
woonde direct naast een R.K. kerk, 
waar hij echter nooit kwam. Van huis 
uit opgevoed met het R.K. geloof, had 
hij er zich vanaf gekeerd. Ook daarvan 
heeft hij de reden nooit verteld, maar 
als je iemand al een hele tijd kent weet 
je waar je wel en waar je beter geen 
vragen over kunt stellen.

Waren wij wel op de juiste 
begravenis?
Zijn overlijden kwam heel plotseling. 
Hij had heel weinig tot niets geregeld, 
dus moest de familie, met wie de con-
tacten dus moeizaam waren geweest, 
het afscheid regelen. De familie besloot 
een R.K. mis te houden in de nabijgele-
gen kerk, waarna er in het crematorium 
nog een bijeenkomst zou zijn.
De mis was voor ons, als goede kennis-
sen een vreemde ervaring. Waren wij op 
de verkeerde begrafenis? Was dit wat hij 
gewild zou hebben? Wij meenden zeker 
te weten van niet.
De dienst in het crematorium was daar 
in tegen heel mooi en persoonlijk. Veel 
mensen vertelden iets waardoor de 
familie, die lange tijd geen contact met 
hem had gehad, toch een aardig beeld 
kreeg van het leven van onze kennis.

Een overlijden verbindt
Tijdens de koffietafel, na de plech-
tigheid in het crematorium, gingen 
verschillende familieleden toch weer 
met elkaar in gesprek en werden er 
nieuwe afspraken gemaakt om contact 
te houden. Of het er ook van gekomen 
is, weet ik niet, maar de intentie was er 
blijkbaar. Toen ik enige tijd later met 
een andere kennis over het afscheid van 
onze overleden vriend sprak, en mijn 
verbazing verwoordde over de vele on-
derlinge gesprekken tijdens de koffieta-
fel, zei hij tegen mij: “Ton, er is nergens 
zo veel leven als rond de dood!” 
Dat vond ik raak geformuleerd en het 
klopt ook helemaal. In het hospice heb 
ik mogen ervaren dat mensen rond een 
overlijden dichter bij elkaar komen; dat 
een overlijden, hoe verdrietig ook, toch 
weer mensen kan verbinden; dat zo’n 
ingrijpende gebeurtenis kansen biedt 
voor een nieuwe start, en tot nadenken 
kan stemmen. Dus inderdaad: er is ner-
gens zoveel leven als rond de dood.

Ton Roggeband
vrijwilliger

Sinds januari 2012 maak ik deel uit 
van de klankbordgroep van het Net-
werk Palliatieve Zorg in Weert. Ik ben 
gevraagd voor deze deelname door de 
coördinatoren van het hospice. Een 
paar jaar ben ik namelijk als vrijwilliger 
werkzaam in het hospice en zet me in 
voor mensen in hun laatste levensfase. 
In mijn werkzaam leven ben ik on-
derwijzer en schooldirecteur geweest 
in Stramproy en heb daarnaast zitting 
gehad in veel besturen op onderwijs-
kundig en sociaal cultureel gebied. Op 
dit moment ben ik bestuurslid van het 
Groene Kruis in Weert en omgeving. 
Ook ben ik lid van de klankbordgroep 
van de Zorggroep in Venlo. Gevraagd 
en ongevraagd dient deze groep de 
centrale directie van advies over vele 
zorgvragen in de provincie Limburg.

In het netwerk is onze belangrijkste 
taak het signaleren van knelpunten en 
hiaten in de palliatieve zorg. Ook het in 
kaart brengen van behoeften en wensen 
van zorgvragers. Hiervoor gebruiken 
we ons eigen netwerk. Iedere bijeen-
komst van de klankbordgroep wordt 
goed voorbereid en nabesproken met 
de coördinatoren van het Franciscus 
hospice. Dit, om een juiste afstem-
ming te krijgen en voorbereid te zijn op 
vragen die in de klankbordgroep gesteld 
kunnen worden. 

In de klankbordgroep zitten afgevaar-
digden van de volgende partners:

•	 SKW	Seniorenkoepel	Weert
•	 LZO	Lokaal	zorgvragersoverleg
•	 Punt	welzijn
•	 Toon	Hermans	huis
•	 Franciscus	hospice
Ook nemen enkele ervaren mantelzor-
gers met een groot sociaal netwerk deel 
aan de klankbordgroep.

Interview met Jac Verlinden
Jac Verlinden is lid van de klankbordgroep van het Netwerk en 

tuinvrijwilliger in het Franciscus hospice.

Gemiddeld 4 keer per jaar komen we 
bij elkaar. Mevr. T. Geraedts is voor-
zitter en stelt met onze begeleidster 
van het Huis voor de Zorg de agenda 
samen. 
Mevrouw Geraedts is namens de klank-
bordgroep, ook afgevaardigde in de 
stuurgroep van het netwerk. 
Het Huis voor de zorg begeleidt alle 
klankbordgroepen in de provincie 
en zorgt voor de verslaglegging. Van 
belangrijke zaken die in andere klank-
bordgroepen aan de orde komen, 
brengt ze ons op de hoogte. 
Netwerkpartners vinden het fijn als 
klankbordleden zaken aandragen. 
Omgekeerd stellen klankbordleden het 
op prijs als zij concrete vragen krijgen 
van kerngroep of stuurgroep. Het is 
een wisselwerking, die maakt dat losse 
schakels onderling als ketting kunnen 
gaan functioneren.

Franca, zorggroep
De bewoners, wat kan ik zeggen…
Iedere bewoner met zijn eigen ik, eigen 
wensen, eigen angsten, eigen humor 
en ook met zijn eigen weg naar zijn 
overlijden toe. Hoe kan ik uitleggen hoe 
waardevol en goed het kan voelen als 
je daar een stukje in mee mag gaan…

Dit huis is door de jaren heen onderdeel 
van mij geworden. Het werk neem ik 
niet mee naar huis. Mijn passie en 
verbondenheid met dit huis en de 
mensen er in, wel. 

Ben, zorggroep
De laatste reis...
Laat het Franciscus Hospice voor jou 
een warme deken zijn,
waar je je thuis mag voelen in alle rust 
en privacy.
Een plek waar je jezelf mag zijn en je 
gevoelens mag uiten,
waar je samen met familie en vrienden 
afscheid kunt nemen van dit aardse 
leven.
Laat het Franciscus Hospice een plaats 
zijn voor respect en waardigheid.
Waar je gesteund, begeleid en verzorgd 
wordt door huisarts, vrijwiligers en 
proffessionele verzorging.

Wilma, zorggroep
Een overleden bewoner aan Wilma: 
“Ik schenk je vanuit Een kaartje van 
hierboven een warme glimlach en 
maedje… ich halt dich zoë aaf en toe in 
de gaate”.

Elvira, zorggroep
Als mensen vragen waar ik werk, zeg ik 
altijd; ik heb het “meest luxe” baantje 
in de gezondheidszorg; ik mag voor 
6 bewoners zorgen in een o zo mooi 
hospice!

Ellen Chatrou en Ans van Schoubroeck, coördinatoren
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Fysiotherapie Jeurissen

feliciteert het Franciscus Hospice met het 10-jarig bestaan!
fysiotherapie - manuele therapie - acupunctuur - shockwave centrum

Julianastraat 53A - 6039 AH Stramproy - Tel. 0495-563385

Marjo Wijen
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Voor wie?
Als het niet meer mogelijk is om thuis 
te wonen, biedt het hospice een uit-
komst. Ook als ontslag uit het zieken-
huis naar huis niet meer kan is het hos-
pice een optie. Het Franciscus hospice 
is er voor alle mensen uit Weert en de 
omliggende gemeenten. Ook mensen 
buiten de regio kunnen in het hospice 
opgenomen worden. Bijvoorbeeld om-
dat familieleden of naasten in de regio 
Weert wonen. Levensovertuiging en 
leeftijd maken niet uit voor opname. 
Het is bijna altijd mogelijk om de 
nodige zorg in het hospice te verlenen. 
In sommige situaties lukt dat niet, zoals 
bijvoorbeeld bij dementie met dwaalge-
drag. Dan is er specifieke zorgverlening 

Opname in het Franciscus Hospice

nodig waardoor opname in het Francis-
cus hospice niet haalbaar is. Opname 
vanuit een zorginstelling is veelal niet 
mogelijk. Dit heeft te maken met de 
indicatie voor opname in een zorgin-
stelling, het zogenaamde zorgzwaarte-
pakket (ZZP). Omzetting naar de (voor 
het Franciscus hospice nodige) pal-
liatieve terminale zorg (PTZ) indicatie 
is doorgaans volgens de huidige wet en 
regelgeving niet mogelijk. De zorgin-
stelling kan hier nadere informatie over 
geven. 

Hoe?
Een vraag voor opname in het hospice 
kan gesteld worden door de betrokkene 
zelf, de familie of een zorgverlener, zoals 

Opname in het Franciscus hospice is een aangrijpende en vaak moeilijke stap om te nemen. Dit geldt voor de per-

soon die opgenomen wordt  maar ook voor diens naasten.  Iedere opname in het Franciscus Hospice wordt voor-

afgegaan door een bezoek van de coördinator, thuis of in het ziekenhuis. Dit bezoek geeft de gelegenheid tot een 

eerste kennismaking en uitwisseling van informatie. Hierdoor wordt het drempelgevoel voor opname wat vermin-

derd. De vaak gestelde vragen met betrekking tot een opname in het Franciscus Hospice zijn op een rijtje gezet. 

de huisarts, de behandelende specialist 
of de transfer verpleeg-kundige van het 
ziekenhuis. De coördinator van het 
hospice neemt de vraag in behandeling. 
Een aanvraag voor de benodigde indi-
catie, kan plaatsvinden als de levens-
verwachting minder dan 3 maanden is. 
Deze levensverwachting wordt door de 
eigen huisarts of specialist uitgesproken. 
De indicatie voor palliatieve terminale 
zorg (PTZ) wordt aangevraagd bij 
het Centraal Orgaan Indicatiestelling 
(CIZ). De juiste indicatie moet afgege-
ven zijn alvorens opname mogelijk is. 

Inschatting levensverwachting 
De arts maakt een inschatting aan de 
hand van de ziekte, het beloop, en de 
persoonlijke omstandigheden van de 
betrokkene. Van een aantal ziektebeel-
den, zoals COPD en hartfalen, is het 
uitspreken van de levensverwachting 
moeilijker. De beoordeling van de arts 
is een verwachting, geen voorspelling.

Intake
De coördinator verzamelt belangrijke 
informatie over de zorg die nodig is, 
de wensen, behoeften van de bewoner 
en naasten en de beleving rondom 
de opname. Specifieke aandacht is er 
voor de levensgeschiedenis, bijzondere 
gebeurtenissen, sociale contacten, 
hobby’s en interesses. Met de bewoner 
wordt afgesproken welke informatie 
gedeeld kan worden met het zorgteam 

in het hospice (huisarts verzorgenden, 
verpleegkundigen en vrijwilligers van 
de zorg aan bed). De toestemming 
hiervoor wordt schriftelijk  door de 
bewoner verstrekt.

Verblijfsduur in het hospice?
Vaak overlijden bewoners in het hos-
pice binnen 3 maanden. Verblijf langer 
dan 3 maanden is zeker mogelijk als de 
gezondheidstoestand zichtbaar ach-
teruit gaat en een overlijden verwacht 
wordt. De indicatie blijft in die situ-
atie geldig. Een enkele maal komt het 
voor dat de gezondheidstoestand van 
de bewoner stabiliseert en overlijden 
op korte termijn niet (meer) verwacht 
wordt. Dan kan het zijn dat het hospice 
niet meer de juiste plek van verblijf is. 
In goed gezamenlijk overleg wordt in 
deze situatie gezocht naar een geschikte 
plaats met de nodige zorg, of terug-
plaatsing naar huis met zorg.

Kosten verblijf Franciscus Hospice? 
Voor de verpleegkundige zorg in het 
hospice wordt een inkomensafhankelij-
ke eigen bijdrage in rekening gebracht 
door het Centraal Administratie Kan-
toor, volgens de normen van de AWBZ. 
Deze eigen bijdrage is dezelfde als die 
ook in de thuissituatie voor verpleging 
geldt. Het Franciscus hospice vraagt per 
dag 10 euro als tegemoetkoming in de 
verblijfskosten. Inmiddels wordt deze 
tegemoetkoming vaak vergoed door 
zorgverzekeraars binnen de aanvullende 
verzekering. De stichting wil benadruk-
ken dat het Franciscus Hospice voor 
iedereen financieel toegankelijk moet 
zijn. Mochten genoemde kosten een 
bezwaar vormen, dan wordt er in goed 
overleg naar een oplossing gezocht. 

Stichting Eerbied voor het Leven
Bestuur en coordinatoren

Wat gebeurt er als een terminale 

patiënt bewust of onbewust niet 

meer wil eten en drinken? Soms is 

het moeilijk voor de naasten om 

dit te accepteren.

De keuze om niet meer te eten en te 
drinken kan meerdere oorzaken heb-
ben: kauw- en slikproblemen, last van 
misselijkheid, een afkeer voor bepaald 
voedsel, verandering van smaak, weg-
vallen van het plezier en de behoefte 
om te eten of drinken, enz. Bij een 
bewuste keuze heeft de patiënt vaak al 
de balans opgemaakt tussen de kwan-
titeit en de kwaliteit van het leven, en 
heeft hij gekozen voor kwaliteit. Voor 
familie en naasten is dit vaak moeilijk 
te begrijpen en brengt dit wel eens een 
conflict met zich mee. Het is hierbij be-
langrijk te beseffen dat het een bewuste 
keuze is van de geliefde en dat we die 
keuze moeten proberen te begrijpen en 
te accepteren. 
Bij een onbewuste keuze is het be-
langrijk dat we onthouden dat dit een 
natuurlijk proces van het lichaam is, dat 
het terminale patiënten de gelegenheid 
geeft om in hun eigen tempo te kunnen 
en mogen sterven.In het algemeen is 
de behoefte aan eten en drinken in de 
terminale fase kleiner. De eetlust en het 

Als de deur op een kiertje staat...

dorstgevoel verminderen geleidelijk en 
verdwijnen vaak helemaal zonder dat 
de patiënt honger of dorst ervaart. Het 
is een natuurlijk verloop van de ziekte. 
De behoefte aan vocht is vaak minder 
door gewichtsafname, verminderd 
vochtverlies, verminderde activiteit en 
verminderde nierfunctie.
In de terminale fase kan het lichaam 
van de patiënt aangeven dat hij geen 
behoefte meer heeft aan eten en 
drinken waarna het lichaam meestal 
als een kaarsje uitdooft. Dorst heeft in 
deze fase meer te maken met een droge 
mond dan met de geleidelijke uitdro-

ging van het lichaam die in de laatste 
levensfase plaatsvindt. Vaak worden 
de patiënten geleidelijk aan suffer en 
slaperiger, het bewustzijn daalt, de pijn-
beleving vermindert en de dorstprikkel 
verdwijnt. Mensen in de laatste levens-
fase kunnen zich best goed voelen, 
ook als ze niet meer eten en drinken. 
Ongemakken kunnen vaak tot een mi-
nimum beperkt worden door een goede 
lichamelijke verzorging, een comforta-
bele houding en een goede mondver-
zorging. Belangrijk is te weten dat de 
terminale patiënt niet door uitdroging 
sterft, maar door het uitvallen van alle 

lichamelijke functies in het stervende 
lichaam. In de volksmond noemen we 
dat versterven, een natuurlijk stervens-
proces. Eten en drinken kunnen een 
bron van angst en conflict zijn tussen 
de stervende en zijn naasten. 

Als iemand in de terminale levensfase 
voedsel en drank weigert, wordt dit 
vaak gezien als het loslaten van het 
leven. Soms wordt het door de naasten 
als pijnlijk ervaren en maken ze zich 
daar zorgen om. De familie ziet  het 
overlijden van hun geliefde dan vaak 
als een gevolg van het stoppen van de 
voeding in plaats van het natuurlijke 
verloop van het ziekteproces. Het is 
belangrijk voor de naaste om te beseffen 
dat het in de laatste levensfase nor-
maal is dat er steeds minder voedsel en 
vocht wordt ingenomen. Het hoort er 
gewoon bij. De voeding in de terminale 
fase wordt niet meer omgezet in ener-
gie, en is daardoor eerder een belasting 
voor de patiënt dan een voordeel.
“De patiënt sterft niet omdat hij niet eet 
of drinkt,maar eet en drinkt niet meer 
omdat hij aan het sterven is.”

Belangrijk in deze situatie zijn: aan-
dacht, begrip, acceptatie, en simpelweg 
“er zijn”! Geen dagen willen toevoegen 
aan het leven, maar leven toevoegen 
aan de dagen, en blijven praten over 
wederzijdse gevoelens.

Patricia Steensels 
verpleegkundige
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Verfspeciaalzaak

Steun bij Rouw en Verlies
Een partner of dierbare verliezen door de dood is een ingrijpende gebeurtenis in 
een mensenleven. Als de eerste drukte van de begrafenis achter de rug is, valt er 
vaak een leegte wanneer voor de naaste omgeving het gewone leven weer een 
aanvang neemt. Vooral ook rondom de feestdagen is en blijft het gemis groot. Bij 
velen ontstaat de  behoefte aan steun bij het verwerken van hun verlies.

Humanitas afdeling Weert organiseert voor rouwenden op 18 december van 
19.00-21.00u een inloopbijeenkomst in Het Keenter Hart in Weert waar u 
 informatie kan krijgen over de lotgenotengroep in Weert. 
Adres: St. Jozefskerkplein 3 6006 ZH Weert 

In januari 2014 organiseert Humanitas afd. Weert voor rouwenden lotgenoten-
groepen Rouw en Verlies. Mensen die een dierbare hebben verloren kunnen hun 
 verhaal  vertellen, ervaringen uitwisselen en herkenning vinden bij elkaar. De 
 precieze datum wordt afgestemd met de deelnemers.

Contact voor aanmelding of meer informatie:
t 06-30890324 @ weert@humanitas.nl 

Thuis in uw kantoor

Knapen Kantoorinstallaties B.V.

Graafschap Hornelaan 157a

6001 AC Weert

T 0495-534365

I www.knapen.nl

Erfbelasting besparen?

Maak eens een afspraak voor

een gratis berekening

van erfbelasting

en een advies op maatFRANK  VOGEL
financieel advies

Frank Vogel financieel advies is een klein servicegericht
kantoor met persoonlijk contact hoog in het vaandel. 
In deze tijd van centralisatie en online dienstverlening 
stellen wij juist het persoonlijk contact graag centraal.
Dat is ons vertrekpunt en onze motivatie.
Ons kantoor is gebouwd op ruim 22 jaar ervaring 
in verzekeringen en financieel advies. 
Door onze betrokkenheid en deskundigheid zijn wij
in staat uw financiële zaken optimaal te behartigen.

Frank Vogel
financieel advies

Boerhaavestraat 22
6001 AW Weert
Tel. 0495 820219

www.frankvogel.nl

Installatietechniek

Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied 
van water - cv - gas- riolering en sanitair en realiseren 
op dit terrein al uw wensen in nieuwbouw, renovatie en 
utiliteitsbouw.

Of het nu om een toilet, complete badkamer of het plaat-
sen van een cv-ketel gaat, perfectie en tevredenheid van 
de klant is ons streven.

Indien gewenst kunnen wij zelfs uw badkamer van A tot Z 
(van demontage tot oplevering incl. elektra en tegelwerk-
zaamheden) onder onze hoede nemen.

Alles komt goed!

Gielen Installatietechniek

Leukerstraat 20 / 6004 RE Weert
Tel. 0622508057 / Fax 0495-589523

E-mail: info@gieleninstallatietechniek.nl

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

Wij feliciteren
het Franciscus Hospice

met haar
10-jarig bestaan

pstrijbosweert@gmail.com

Antwoordnummer 1136,
6000 VB Weert
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Wat is dat eigenlijk: 
palliatieve zorg?
Daar is een mooie definitie voor: Pal-
liatieve zorg is een benadering, die de 
kwaliteit van leven verbetert van patiën-
ten en hun naasten, die te maken hebben 
met de gevolgen van een levensbedrei-
gende aandoening, door het voorkomen en 
het verlichten van lijden door middel van 
vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van pijn en 
andere symptomen of andere problemen 
van lichamelijke, psychosociale en spiritu-
ele aard.

Inderdaad, een hele mond vol.

Palliatieve zorg: het sluitstuk?
Laatst woonde ik een bijeenkomst bij voor verpleegkundigen, waar een kwaliteitskader voor het opleiden van men-

sen, werkzaam in de palliatieve zorg, werd gepresenteerd. Een prachtig boekje, vol met competenties waaraan men 

zou moeten voldoen om te kunnen werken in de palliatieve zorg.

Wat blijft er over als ik dit vertaal 
naar wat wij in het hospice 
proberen te doen?
Allereerst streven wij ernaar dat de-
genen die bij ons komen wonen, zich 
geen patiënt meer voelen, maar mens. 
Het is wonderbaarlijk om te zien wat 
voor een helend effect hiervan uit kan 
gaan. Het opgenomen worden in een 
hospice is een zware stap. Men is zich er 
goed van bewust dat het laatste stukje 
geleefd gaat worden en dat het afscheid 
van alles wat men liefheeft dichtbij is.
Maar vaak laat men ook minder aange-
name zaken achter zich en vindt men 
weer wat terug van wat verloren was 
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Heeft u vragen of wilt u reageren op de inhoud van 
deze krant. Stuur dan een e-mail naar stichting.
evhl@ziggo.nl
Als u meer wilt weten over het Franciscus hospice 
neemt u dan gerust contact op met een van de bestuur-
leden of met de coördinator. Dit kan per email: stich-
ting.evhl@ziggo.nl of franciscushospice@home.nl 
Telefonisch (coördinatie) via 0495-498977
of (bestuur) via 06-21 71 57 18

Bekijkt u ook eens het filmpje
op de website:

www.fransciscushospice.nl

gegaan in het proces van ziek zijn, be-
handeling, leven tussen hoop en vrees, 
wachten op uitslagen enz., enz. Men 
heeft zich vaak overgeleverd gevoeld 
aan goedbedoelende behandelaars en 
zorgverleners, waarvan men afhankelijk 
werd. De ziekte dreigde vaak groter te 
worden dan de mens die er achter zat.

En opeens word je dan weer gewoon 
met de voornaam aangesproken, wordt 
er gevraagd naar wat je wilt eten en 
doet men moeite om lekker voor jou 
te koken. Familie kan komen zoals jij 
en zij daar behoefte aan hebben. Jouw 
wensen staan centraal.

Het is voor ons altijd weer een mooi 
proces om de ontspanning, in welke 
staat dan ook, te zien optreden bij onze 
bewoners en hun naasten. Het gaat 
natuurlijk niet altijd en bij iedereen 
vanzelf. Soms is de periode bij ons in 
huis een periode vol strijd en pijn.
In die zin is de definitie misschien iets 
hoogdravend - het ís niet simpel om 
lijden te voorkomen en te verlichten in 
situaties als die waarin onze bewoners 
verkeren. 
Maar het zich als mens weer gekend 
voelen maakt wel dat wat aanvankelijk 
als een  overgave, een nederlaag, het 
opgeven van de strijd werd gezien, zich 
ten positieve keert. Bewoners hervinden 
het vermogen om zelf de regie weer in 
handen te nemen en invulling te geven 
aan de kostbare tijd die rest.
Deze aandacht voor de persoonlijke 
wensen van de mens die het betreft, is 
een kenmerkend en wezenlijk aspect 
van palliatieve zorg.
Op dit moment nog de zorg, die pas 
mogelijk is als er, zoals de dokter zegt, 
“niets meer mogelijk is”.
In de toekomst kijken we daar mis-
schien anders tegen aan…

Ans van Schoubroeck
coördinator

Ook de kosten die gemaakt worden 
voor het opzetten en op peil houden 
van de kwaliteit van het vrijwilligers-
werk zoals scholing- en opleiding 
komen voor rekening van de stichting. 
De middelen hiervoor komen via subsi-
die, donaties en schenkingen.

ANBI
Het Franciscus hospice is door de belas-
tingdienst aangewezen als een Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit betekent dat giften en donaties aan 
het hospice aftrekbaar zijn van de be-
lasting en dat de stichting geen succes-
sierecht of schenkingsbelasting hierover 
hoeft te betalen.

Hartelijk dank
De financiering van de zorg in het Franciscus hospice vindt voor een deel 

plaats uit overheidsgelden via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.  

Voor rekening van onze stichting komen alle overige kosten. U kunt hierbij 

denken aan de kosten voor voeding, wasgoed en de kosten die samenhan-

gen met de huisvesting, zoals de energiekosten en de onderhoudskosten 

van installaties, apparatuur enz. 

Als u een bijdrage wilt geven, dan kan 
dit door het overmaken van een bedrag 
op bankrekeningnummer 13.57.11.231 
van de Rabobank te Weert t.g.v. de 
Stichting Eerbied voor het Leven onder 
vermelding van “Donatie Franciscus 
hospice”.

Namens de bewoners en hun familie 
zeggen wij u hiervoor hartelijk dank!

Annie 
Samen mens zijn, zo gewoon, zo 
bijzonder

Jacqueline, zorggroep
Werken in het Hospice betekent voor 
mij: UITDAGING.
Een uitdaging om te bekijken wat de 
bewoner nodig heeft, om te luisteren 
wat de bewoner wil zodat ik als 
verpleegkundige een bijdrage kan 
leveren aan het “beleven van LEVEN” 
en een stukje mee mag lopen, voordat 
de bewoner het leven voorgoed los 
moet laten.
Een uitdaging om te werken in een 
fantastisch team met inspirerende en 
fijne vrijwilligers.
Een uitdaging om verpleegkundige 
expertise te combineren met humor, 
huiselijkheid en respect.

Claudia
Ik heb een geweldige baan in het 
hospice, omdat ik iedere dag van al die 
bewoners die bij ons komen wonen iets 
mag leren van hun levenservaring!

Petra, zorggroep
Het Hospice is niet alleen een open huis 
voor ernstig zieken, maar ook voor hun 
familie en vriendenkring. Ondersteuning 
bieden aan hen die dat in die periode 
van hun leven zo hard nodig hebben, 
dat maakt het werken in het Hospice 
zeer bijzonder.
De wederkerigheid van: mensen die de 
zon in andermans leven brengen, zullen 
zelf ook haar stralen voelen.



Het Franciscus Hospice laat
op een inspirerende manier
zien hoe mensen kunnen
geven om elkaar en
elkaar dàt geven wat op
belangrijke momenten
ertoe doet.

De gemeenten Weert, Cranendonck,
Nederweert en Leudal dragen
het Hospice daarom een warm hart toe. 
Zij feliciteren het bestuur en de vrijwilligers
van harte met dit tweede lustrum.


