
Door het coronavirus wordt het uiterste gevergd van 

artsen en verpleegkundigen. Zo ook in het hospice. “We 

hebben verschillende tandjes bij moeten schakelen. 

Ook moet ik meer een beroep doen op de ziekenver-

zorgenden, want de vrijwilligersdienst is geminimali-

seerd. En die vrijwilligers namen ontzettend veel voor 

hun rekening. Dus zijn we genoodzaakt om diensten te 

verlengen. Het is wel vol te houden, ook al omdat het 

ziekteverzuim onder het personeel laag is. Wat zeker 

helpt: we houden ons heel strikt aan de protocollen 

van het RIVM.” 

Patiënten op de wachtlijst die het coronavirus heb-

ben, worden doorverwezen naar een speciale corona 

afdeling van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis in 

Waalwijk. Het virus buiten de deur houden vraagt om 

nauwgezette protocollen. “Onze huishoudelijke dienst 

had al een belangrijke taak, die heeft er nog een paar 

bijgekregen. Er wordt nog meer gepoetst, denk aan 

deurklinken. Als je op de computer hebt gewerkt, moet 

je standaard de toetsenborden en de muizen ontsmet-

ten.” 

In het hospice sterven de meeste gasten.  Dat gaat 

dikwijls met emoties gepaard.  “Je zou de nabestaan-

den nabij willen staan. Even aanraken, een hand op de 

schouder. Het kan niet meer. Soms zou ik de huishou-

delijke dienst, verpleegkundigen of vrijwilligers die zó 

hard werken een knu�el willen geven. Het mag niet. 

Dat is heel onnatuurlijk.” 

Wat vooral lastig is: het aanscherpen van de bezoek-

regeling. “In je laatste levensfase wil je meestal zo veel 

mogelijk dierbaren om je heen. Nu mag een gast  per 

etmaal één bezoeker ontvangen, een terminale gast 

met een levensverwachting van twee tot drie dagen 

mag twee bezoekers per etmaal ontvangen. Maar er 

mogen niet te veel wisselingen plaatsvinden, dus niet 

elke dag iemand anders. Dit zorgt voor vereenzaming 

en kwaliteit van leven daalt sterk. Sommige families 

vinden die restricties heel vervelend, zijn gefrustreerd. 

En dat snappen we heel goed, zelf hebben we er ook 

verdriet van dat het zo moet. Voor de families is de 

coronacrisis in de terminale fase het zwaarst. We willen 

er echt zijn voor hen, maar dat is aan regels gebonden.”

We zitten dus in een spagaat, is de conclusie van 

Baukje. “Dat geldt voor meer vlakken. Hoe bescherm je 

het team en kun je de toch kwaliteit van leven bieden 

aan  gasten?  Hoe bescherm je je vrijwilligers voor het 

werk dat móet worden gedaan? Je hebt een tekort 

aan beschermend materiaal: wanneer zet je het in? 

Allemaal dilemma’s in een nieuwe realiteit. Gelukkig 

kunnen we bouwen op een stevig team. Met onze 

gezamenlijke inspanningen komen we er uit.” 
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INFORMATIEBLAD OVER HOSPICE FRANCINUS DE WIND

Warm, waardig en waardevol

Eén keer per maand houden Hospice Francinus de Wind  een Open Huis voor belangstellenden.

Het Open Huis biedt de gelegenheid rond te kijken, de warme sfeer te ervaren. Medewerkers 

vertellen graag over het dagelijks leven in het hospice. Iedereen is van harte welkom; mensen 

die zelf of in hun omgeving te maken hebben met een ernstige ziekte. En voor mensen die 

misschien zelf willen werken in het hospice. Maar ook voor hen die altijd al eens binnen hebben 

willen kijken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Medewerkers staan klaar om een rondleiding te 

geven en alle vragen te beantwoorden. 

Mits de omstandigheden het toelaten zijn de volgende rondleidingen op  

donderdag 25 juni (19.30 - 20.30 uur) en vrijdag 24 juli (10.30-11.30 uur). 

Wees welkom op het Open Huis Het coronavirus 
trekt een grote 

wissel op de zorg 
van de gasten in 

Hospice Francinus 
de Wind. “Het is 

drukker dan ooit”, 
zegt algemeen 

manager Baukje 
Lycklama à 

Nijeholt. “Maar 
we staan er niet 

alleen voor. 
Gelukkig kunnen 

we schuilen 
onder de paraplu 
van Schakelring. 

We maken 
gebruik van 

elkaars kennis, 
materialen en 
protocollen.” 

Foto: “Door het coronavirus zijn we op verschillende vlakken in een 

spagaat beland”, zegt manager Baukje Lycklama à Nijeholt.   

Memories & Dreams 2020 ten bate 
van het hospice 
Memories & Dreams is een groots meerdaags muziekspektakel dat om de twee jaar in een tot 

concerttempel omgebouwde sporthal De Slagen in Waalwijk wordt gehouden. In november 

vindt de volgende editie plaats, waarbij het publiek weer kan genieten van zo’n honderd 

musici, tientallen jonge toptalenten, dansers en professionele artiesten. Deze keer zetten ze 

zich belangeloos is voor Hospice Francinus de Wind. 

Leny van de Zande, bestuurslid van Stichting Fondswerving Hospice Francinus de Wind, hoorde 

dat de organisatie nog een goed doel zocht, regionaal getint. “Ik heb gebeld, een afspraak 

gemaakt. We hebben een rondleiding gegeven. Dat maakte grote indruk. Nog dezelfde avond 

hoorden we dat Memories & Dreams met ons in zee gaat. Daar zijn we heel erg blij mee.” 

Nieuwe vrienden werven voor financiële 
ondersteuning. Dat is een van de doelen van 
Stichting Fondswerving Hospice Francinus 
de Wind. “Vragen om sponsoring is tijdens 
de coronacrisis bijna impertinent. Daarom 
zullen we er de komende tijd minder actief 
mee bezig zijn”, zegt voorzitter Nick Splinter

Veel sponsoren hebben een mkb-achtergrond. 

“Die hebben het nu heel zwaar”, zegt de Waal-

wijker. “Ze hebben wel wat anders aan hun 

hoofd. Daarnaast: het voelt voor jezelf niet goed  

om ze te polsen.” Sommige sponsoren zijn heel 

vrijgevig en hebben zich bijvoorbeeld voor een 

aantal jaren gecommitteerd aan het hospice. 

Gezien de economische recessie die de coron-

acrisis met zich meebrengt, is het wellicht lastig 

om de afspraken na te komen. “Maar dat mag nu 

geen punt zijn, want dit is een zeer uitzonder-

lijke tijd. Je moet het ook zo zien: een sponsor 

toont zich betrokken bij het hospice, wij willen 

betrokken zijn bij de sponsor. Het is een wissel-

werking.” 

Een deel van de sponsorgelden komt van par-

ticulieren. Mensen die een zilveren of gouden 

bruiloft hebben gevierd, die als cadeau een gift 

voor het hospice hebben gevraagd. “Volgens de 

rekening courant blijft dat redelijk goed door 

lopen. Familiegebeurtenissen hebben kennelijk 

veel minder impact op donaties.”

Tegelijkertijd wil de stichting ook een andere 

kant laten zien, met name naar het hospice. “Ac-

tieve fondswerving heeft nu even geen prioriteit,  

we hebben gelukkig reserves opgebouwd. Wel 

hebben we gevraagd op welke andere manier 

we het hospice mogelijk van dienst kunnen zijn.” 

Fondswerving denkt met 
de sponsoren mee 
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Stichting Fondswerving Hospice 
Francinus de Wind heeft het afgelopen 
hal� aar een paar mooie donaties mogen 
ontvangen.

Zo hield Rotary Waalwijk een charity event bij 

Bernardus Golf in Cromvoirt. Was er gerekend 

op een bedrag van zo’n 40.000 euro, de teller 

veel verder op. Te verdelen onder drie goede 

doelen, waaronder het hospice. Dat kan een 

cheque van 30.000 euro tegemoet zien. Dat 

de opbrengst zo veel hoger uitviel, was vooral 

te danken aan Tom van ’t Hek, die als veiling-

meester optrad. De radiopresentator deed dat 

op een geweldige manier, waardoor de gas-

ten tegen elkaar bleven opbieden voor vei-

lingstukken die de leden van Rotary Waalwijk 

zelf hadden ingebracht. “Met het geld gaan 

we de gastenkamers opknappen”, zegt Bauk-

je. “Na zestien jaar intensief gebruik is dat hard 

nodig. Er komen nieuwe keukenblokken, al-

les wordt opnieuw geverfd en een compleet 

vlakke vloer gemaakt. 

Ed Splinter deed samen met zijn vriendin 

Charlotte Vriezen als team Value2U mee 

aan The Arctic Challenge, een rally naar de 

Noordkaap. Ze deden het fantastisch, want 

eindigden op een tweede plaats. Ook bui-

tengewoon: de sponsoren waren gul. Het 

hospice kan zesduizend euro tegemoet zien, 

waarvan minimaal tweeduizend van Total 

Waalwijk – elke autowasbeurt leverde een 

deel op voor de hospice – en een cheque 

van 1250 euro van Plus Stephan van Engelen. 

Stichting Jacques de Leeuw, die de wensen 

van sociale, culturele en maatschappelijke 

belangen van de gemeenschap in Tilburg en 

directe omstreken behartigt, heeft het samen 

met Stichting Fondswerving Hospice Fran-

cinus de Wind mogelijk gemaakt om een 

Carendo douchestoel te kopen. “Die is heel 

comfortabel voor onze gasten”, zegt Baukje, 

“en wordt dagelijks gebruikt.”

Ook mocht het hospice giften in natura 

ontvangen, onder meer een kookplaat van 

De Mandemakers Groep.  Hobbyclub Samen 

Sterk uit Waspik schonk een grote vogelkooi. 

Op de Dag van de glazenwasser heeft Friss 

Dienstverlening in december gratis alle ra-

men gewassen. Robert-Jan Wagenvoorde 

overleed eind 2019 in het hospice, zijn part-

ner plantte een nieuwe boom. Van Drongelen 

verraste de hospice met een tv-actie. Leerlin-

gen van scholengemeenschap De Overlaat 

brachten regelmatig wat lekkers, zelf gebak-

ken. Een autowasbedrijf sponsorde een kook-

zondag, verzorgd door Eetcafé City. De Ropa-

run leverde de hospice nieuwe matrassen op. 

Martin Stone zong gratis voor de ramen, als 

eerbetoon aan de gasten, professionals en 

vrijwilligers. Marianne Verhulst exposeerde 

met Levenslijnwerken

Charity event en rally leveren mooie 
donaties op

Cia van Woezik, ook geestelijk verzorger van Hospice Francinus de 

Wind, vindt de Praktijk voor Levensvragen, onderdeel van Zorgnetwerk 

Midden-Brabant, heel zinvol. “Vroeger konden je je voor dergelijke vra-

gen wenden tot een dominee of pastoor, maar door de ontkerkelijking 

is er een gat gevallen. De aloude antwoorden voldoen niet meer voor 

velen, maar levensvragen zijn van alle tijden en culturen. Dat gat wordt 

nu door ons opgevuld. Het is fi jn dat het ministerie van VWS dit via het 

zorgnetwerk subsidieert en daarmee erkent dat de behoefte groot is.” 

De Praktijk voor Levensvragen voorziet allereerst in een behoefte 

van de alleroudsten. “Uiteraard, zij rouwen meer om de dingen die ze 

vanwege hun gezondheid niet meer kunnen. Kampen meer met het 

verschralen van sociale contacten. Maar het is voor alle 50-plussers 

bedoeld en zelfs voor mensen die nog jonger zijn en in de laatste fase 

van een ernstige ziekte, en hun naasten. Door er met iemand over te 

praten, krijg je meer inzicht in jezelf.” Cia benadrukt: “De gesprekken 

zijn geheel vertrouwelijk.”

De Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant is vijf dagen per week 

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur voor het aanvragen van een gesprek: 

013 – 462 87 30 of levensvragen@zmbr.nl  De gesprekken worden ver-

goed door de overheid.

Waarom overkomt mij dit? Wat maakt mijn leven de moeite waard? Wat betekent de dood voor mij?  Waar leef ik voor?  Allemaal 
vragen die iedereen zichzelf weleens stelt. De geestelijk verzorgers van de Praktijk voor Levensvragen kunnen een luisterend oor 
bieden en helpen om weer in je kracht te komen.

‘Levensvragen heeft iedereen’

Zes extra handen in de avonduren 
Sinds februari krijgen de verpleegkundigen ’s avonds extra ondersteuning van ziekenverzorgenden Petra Eijsink, Janet de Bruijn en 
Veronique de Hoop.

Petra werkt al lang in de zorg. 29 jaar in een verpleeghuis, daarna overgestapt naar de thuiszorg. De Drunense wilde haar werkkring enigszins 

uitbreiden, kwam daardoor bij het hospice terecht. “In de avonduren hebben de verpleegkundigen het druk. Daardoor moesten de gasten soms 

al vroeg naar bed. Te vroeg, maar doordat we nu samen optrekken hoeft dat gelukkig niet meer. Het biedt ook meer rust. We verzorgen het eten, 

helpen mee met de toiletgang, in bed leggen. Hand- en spandiensten dus.” 

De werktijden zouden van zeven tot elf uur zijn. “Door het coronavirus is dat veranderd, we beginnen om vijf uur”, zegt Veronique. “Met het avond-

eten is het aantal vrijwilligers afgeschaald, vandaar.” Veronique werkt ook zestien uur in de wijkverpleging. “Samen met twee tot drie avonden in het 

hospice vind ik dat een mooie combinatie. De omgang is wel anders. In de wijkverpleging ga je soms jaren met je cliënten om, in het hospice kun 

je die band niet opbouwen. Ja, met de dood kan ik totnutoe goed omgaan, al vind ik het wel lastiger als het een jongere gast betreft.” 

Ook voor Petra heeft het werk een heel andere dimensie gekregen. “Het is heel afwisselend. In tegenstelling tot een verpleeghuis kun je met de 

gasten echte gesprekken voeren. Ik ervaar meer vrijheid, rust. Het is geweldig om hier te werken.” 

Professionele zorg in moeilijke tijden

Wat we momenteel wereldwijd meemaken is ongekend. En daardoor 

ook onbekend voor de hen die in de zorg werken.  Zij ontfermen zich 

om de meest kwetsbare mensen. Zo ook de verpleegkundigen in Hospice 

Francinus de Wind. Altijd doen zij onopvallend hun werk – ook dat past bij 

de zorg. Daar stappen we deze keer vanaf, als waardering voor hun inzet. 

Baukje
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Petra

Carlijn

Joke

Petra
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Linda

Veronique
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Door het coronavirus wordt het uiterste gevergd van 

artsen en verpleegkundigen. Zo ook in het hospice. “We 

hebben verschillende tandjes bij moeten schakelen. 
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seerd. En die vrijwilligers namen ontzettend veel voor 

hun rekening. Dus zijn we genoodzaakt om diensten te 

verlengen. Het is wel vol te houden, ook al omdat het 

ziekteverzuim onder het personeel laag is. Wat zeker 

helpt: we houden ons heel strikt aan de protocollen 

van het RIVM.” 

Patiënten op de wachtlijst die het coronavirus heb-

ben, worden doorverwezen naar een speciale corona 

afdeling van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis in 

Waalwijk. Het virus buiten de deur houden vraagt om 

nauwgezette protocollen. “Onze huishoudelijke dienst 

had al een belangrijke taak, die heeft er nog een paar 

bijgekregen. Er wordt nog meer gepoetst, denk aan 

deurklinken. Als je op de computer hebt gewerkt, moet 

je standaard de toetsenborden en de muizen ontsmet-

ten.” 

In het hospice sterven de meeste gasten.  Dat gaat 

dikwijls met emoties gepaard.  “Je zou de nabestaan-

den nabij willen staan. Even aanraken, een hand op de 

schouder. Het kan niet meer. Soms zou ik de huishou-

delijke dienst, verpleegkundigen of vrijwilligers die zó 

hard werken een knu�el willen geven. Het mag niet. 

Dat is heel onnatuurlijk.” 

Wat vooral lastig is: het aanscherpen van de bezoek-

regeling. “In je laatste levensfase wil je meestal zo veel 

mogelijk dierbaren om je heen. Nu mag een gast  per 

etmaal één bezoeker ontvangen, een terminale gast 

met een levensverwachting van twee tot drie dagen 

mag twee bezoekers per etmaal ontvangen. Maar er 

mogen niet te veel wisselingen plaatsvinden, dus niet 

elke dag iemand anders. Dit zorgt voor vereenzaming 

en kwaliteit van leven daalt sterk. Sommige families 

vinden die restricties heel vervelend, zijn gefrustreerd. 

En dat snappen we heel goed, zelf hebben we er ook 

verdriet van dat het zo moet. Voor de families is de 

coronacrisis in de terminale fase het zwaarst. We willen 

er echt zijn voor hen, maar dat is aan regels gebonden.”

We zitten dus in een spagaat, is de conclusie van 

Baukje. “Dat geldt voor meer vlakken. Hoe bescherm je 

het team en kun je de toch kwaliteit van leven bieden 

aan  gasten?  Hoe bescherm je je vrijwilligers voor het 

werk dat móet worden gedaan? Je hebt een tekort 

aan beschermend materiaal: wanneer zet je het in? 

Allemaal dilemma’s in een nieuwe realiteit. Gelukkig 

kunnen we bouwen op een stevig team. Met onze 

gezamenlijke inspanningen komen we er uit.” 

‘In een spagaat door de coronacrisis’
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INFORMATIEBLAD OVER HOSPICE FRANCINUS DE WIND

Warm, waardig en waardevol

Eén keer per maand houden Hospice Francinus de Wind  een Open Huis voor belangstellenden.

Het Open Huis biedt de gelegenheid rond te kijken, de warme sfeer te ervaren. Medewerkers 

vertellen graag over het dagelijks leven in het hospice. Iedereen is van harte welkom; mensen 

die zelf of in hun omgeving te maken hebben met een ernstige ziekte. En voor mensen die 

misschien zelf willen werken in het hospice. Maar ook voor hen die altijd al eens binnen hebben 

willen kijken. Vooraf aanmelden is niet nodig. Medewerkers staan klaar om een rondleiding te 

geven en alle vragen te beantwoorden. 

Mits de omstandigheden het toelaten zijn de volgende rondleidingen op  

donderdag 25 juni (19.30 - 20.30 uur) en vrijdag 24 juli (10.30-11.30 uur). 

Wees welkom op het Open Huis Het coronavirus 
trekt een grote 

wissel op de zorg 
van de gasten in 

Hospice Francinus 
de Wind. “Het is 

drukker dan ooit”, 
zegt algemeen 

manager Baukje 
Lycklama à 

Nijeholt. “Maar 
we staan er niet 

alleen voor. 
Gelukkig kunnen 

we schuilen 
onder de paraplu 
van Schakelring. 

We maken 
gebruik van 

elkaars kennis, 
materialen en 
protocollen.” 

Foto: “Door het coronavirus zijn we op verschillende vlakken in een 

spagaat beland”, zegt manager Baukje Lycklama à Nijeholt.   

Memories & Dreams 2020 ten bate 
van het hospice 
Memories & Dreams is een groots meerdaags muziekspektakel dat om de twee jaar in een tot 

concerttempel omgebouwde sporthal De Slagen in Waalwijk wordt gehouden. In november 

vindt de volgende editie plaats, waarbij het publiek weer kan genieten van zo’n honderd 

musici, tientallen jonge toptalenten, dansers en professionele artiesten. Deze keer zetten ze 

zich belangeloos is voor Hospice Francinus de Wind. 

Leny van de Zande, bestuurslid van Stichting Fondswerving Hospice Francinus de Wind, hoorde 

dat de organisatie nog een goed doel zocht, regionaal getint. “Ik heb gebeld, een afspraak 

gemaakt. We hebben een rondleiding gegeven. Dat maakte grote indruk. Nog dezelfde avond 

hoorden we dat Memories & Dreams met ons in zee gaat. Daar zijn we heel erg blij mee.” 

Nieuwe vrienden werven voor financiële 
ondersteuning. Dat is een van de doelen van 
Stichting Fondswerving Hospice Francinus 
de Wind. “Vragen om sponsoring is tijdens 
de coronacrisis bijna impertinent. Daarom 
zullen we er de komende tijd minder actief 
mee bezig zijn”, zegt voorzitter Nick Splinter

Veel sponsoren hebben een mkb-achtergrond. 

“Die hebben het nu heel zwaar”, zegt de Waal-

wijker. “Ze hebben wel wat anders aan hun 

hoofd. Daarnaast: het voelt voor jezelf niet goed  

om ze te polsen.” Sommige sponsoren zijn heel 

vrijgevig en hebben zich bijvoorbeeld voor een 

aantal jaren gecommitteerd aan het hospice. 

Gezien de economische recessie die de coron-

acrisis met zich meebrengt, is het wellicht lastig 

om de afspraken na te komen. “Maar dat mag nu 

geen punt zijn, want dit is een zeer uitzonder-

lijke tijd. Je moet het ook zo zien: een sponsor 

toont zich betrokken bij het hospice, wij willen 

betrokken zijn bij de sponsor. Het is een wissel-

werking.” 

Een deel van de sponsorgelden komt van par-

ticulieren. Mensen die een zilveren of gouden 

bruiloft hebben gevierd, die als cadeau een gift 

voor het hospice hebben gevraagd. “Volgens de 

rekening courant blijft dat redelijk goed door 

lopen. Familiegebeurtenissen hebben kennelijk 

veel minder impact op donaties.”

Tegelijkertijd wil de stichting ook een andere 

kant laten zien, met name naar het hospice. “Ac-

tieve fondswerving heeft nu even geen prioriteit,  

we hebben gelukkig reserves opgebouwd. Wel 

hebben we gevraagd op welke andere manier 

we het hospice mogelijk van dienst kunnen zijn.” 

Fondswerving denkt met 
de sponsoren mee 
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