
De Zeester 

Palliatieve afdeling 

 

In deze uitgave o.a.: 

 

● De Zeester is verhuisd. Een prachtige 

afdeling, ruime eenpersoonskamers, 

een sfeervolle huiskamer en last but 

not least: een groot balkon. Toch is 
het tijdelijk. 

 

● Verpleegkundige Gerdien Blok: de af-
deling is gastvrij en warm, alsof je een 

huis binnenstapt. En we hebben veel 

disciplines bij de hand.  

 
● Zeester heeft Haagse primeur:  

trainingen van STerven Op je Eigen 

Manier (STEM). Praktijkbegeleider  
Astrid van Tol: “Het lijkt misschien 

simpel, maar neem van mij aan,  

stervensbegeleiding is dat nooit.” 
 

Dit is een speciale uitgave van de nieuwsbrief 

renovatie Bosch en Duin, een regelmatig ver-

schijnende uitgave over de voortgang van de 

verbouwing van Bosch en Duin, bedoeld voor 

cliënten, medewerkers en andere geïnteres-

seerden. 

Bereikbaarheid Zeester: tel. (070) 306 91 70 

(Respect Servicebureau)  

e-mail: respectservicebureau@rzgs.nl  

ma. t/m vr. 8.30 – 17.00 uur 

 

Scheveningseweg 76 

2508 AB  Den Haag 

www.rzgs.nl/boschenduin 

tel. (070) 306 10 20 

  

“In de korte tijd dat we jullie heb-

ben leren kennen, hebben jullie 
een plekje in ons hart veroverd. 

Jullie hebben onze beide ouders 

ontzettend goed verzorgd. Bedankt 

voor de gedeelde zorg.” 



 
 

 

De Zeester is verhuisd 
 

De Zeester is de palliatieve afdeling van  
Respect Zorggroep, gevestigd in Bosch en 

Duin aan de Scheveningseweg. Vanwege de 

renovatie van Bosch en Duin is de afdeling in 

augustus 2013 verhuisd naar de verbouwde  

 

 

voorzijde van het gebouw. Resultaat: een 
prachtige afdeling, met ruime eenpersoons-

kamers (uiteraard met mogelijkheden om 

bedden bij te plaatsen), een sfeervolle, hui-

selijke huiskamer en last but not least: een 
groot balkon dat uitkijkt op de Scheveningse-

weg. 

 
Lekker zonnetje 

Toch is dit onderkomen tijdelijk. Als de ach-

terzijde van Bosch en Duin vernieuwd is, ver-
huist de afdeling terug. Dat gaat in het voor-

jaar van 2014 gebeuren. Afdelingshoofd Anita 

Rip kijkt er al naar uit: “Die nieuwbouw is   

heerlijk. Ook omdat de mensen dan hun tuin 
weer terug krijgen en lekker in het zonnetje 

kunnen zitten.” 

 
 

 

De Zeester, zaterdagochtend. In de 
gezellige huiskamer drinkt een buddy 

koffie, met koekje. Een prachtige bos 

bloemen siert de tafel. Het is de dag 

van de palliatieve zorg. Verpleegkun-

dige Gerdien Blok heeft net een cliënt 
twee paracetamolletjes gegeven en 

staat nog even een leerling bij die 

morfine moet geven. Maar dan heeft 

ze alle tijd. Hoewel, als er iets is, 
moeten ze haar bellen hoor, drukt ze 

een verzorgende op het hart.   

Verpleegkundige Gerdien Blok: “Alle disciplines bij de hand” 

Gerdien is, hoewel pas 44, een oude rot in 

het vak. Na de opleiding tot ziekenverzorgen-
de volgde ze de opleiding tot Eerst Verant-

woordelijk Verzorgende. Ze kreeg de smaak 

van het leren zo te pakken dat ze er de oplei-

ding tot verpleegkundige aan vastplakte. 
Sinds februari heeft ze haar diploma. Tijdens 

de opleiding liep ze stage op verschillende 

afdelingen, ook in een ziekenhuis. “Dat lijkt 
voor een verpleegkundige misschien interes-

santer, maar ik vond het een beetje te kli-

nisch. Ik hou zeker van de wisseling van  
cliënten, je wilt nieuwe gezichten zien, maar 

daar ging het te snel. Ik wil wel een band 

kunnen opbouwen met cliënten.” 

 

Gastvrij en warm 

En dat kan op de Zeester. ‘Mensen-mens’ 
Gerdien werkt er inmiddels een maand of 

vier. Ze heeft het ontzettend naar haar zin: 

“De samenwerking met de cliënt, familie en 

alle disciplines maakt het zo leuk.” Wat haar 
opvalt? “Het is gastvrij en warm, het voelt 

alsof je een huis binnenstapt. En doordat we 

in Bosch en Duin zitten, hebben we veel  
disciplines bij de hand. De psycholoog is bij-

voorbeeld heel waardevol, het maatschappe-

lijk werk, de dominee. Je merkt echt aan  
cliënten als ze een gesprek met hem hebben 

gehad. En vergeet de ergotherapie niet en de 

fysiotherapie. Zij kunnen mensen meer  
lees verder op volgende pagina 

“Haar ‘laatste avondmaal’ werd feeste-

lijk door jullie in haar kamer verzorgd. 
Het werd een feestje.”  



comfort in bed geven. Ze zijn heel snel, 

staan ‘s middags na een opname al aan het 
bed om te kijken wat ze kunnen doen. Laatst 

hadden we een man van meer dan twee me-

ter lang. Diezelfde avond stond er al een lan-

ger bed voor hem.” 
 

Landingsbaan 

Hospice, palliatieve zorg, doodgaan, het zijn 
zware woorden. Gerdien: “Maar de veer-

kracht van cliënten is heel groot. Humor is zo 

belangrijk. Ik had een cliënt met wie heel de 
familie zich ging bemoeien. Ze wilden van 

alles: hij moest drinken, de katheter liep niet 

goed, hij had pijn. Dat gaf veel stress bij 

hen. Plotseling verscheen er een enorme lach 
op zijn gezicht. `Meneer, u heeft de mooiste 

lach van heel Bosch en Duin`, zei ik. Toen 

was het ijs gebroken. Een collega kan het 
heel mooi verwoorden: de Zeester is net een  

landingsbaan op Schiphol, het is een komen 

en gaan. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te 
zijn, als het maar waardig is. We zijn er 

daarom in de eerste plaats voor de stervens

begeleiding. En ja, dat kan heel aangrijpend 

zijn. Een paar weken geleden overleed hier 
een man van veertig jaar, met jonge kinde-

ren en ouders die hun zoon kwijt raakten. 

Dat komt wel heel dichtbij, dan hou je het 
niet droog.” 

 

Ook familie telt 
De trend is dat mensen thuis willen sterven. 

Gerdien: “Maar als ze hier de ervaring heb-

ben, hoor je toch ook geluiden als `Wat ben 

ik blij dat mijn man bij jullie zijn laatste 
adem heeft mogen uitblazen.’ Niet alleen de 

cliënt telt, je houdt ook de familie in de ga-

ten, die zijn net zo belangrijk. Wij hebben 
alle disciplines bij de hand om ze te helpen.” 

“Lieve medewerkers en vrijwilligers. 

Heel veel dank voor de altijd goede en 
lieve zorg voor mijn man en mijn  

vader. Acht maanden lang hebben wij 

ons bij jullie ‘thuis’ gevoeld, met name 

door jullie steun aan ons.” 

De Zeester 

 
● multidisciplinair team (arts, verpleeg-

kundigen, verzorgenden, psycholoog, 

maatschappelijk werk, geestelijke ver-

zorging, ergotherapie, fysiotherapie) 
● iedereen opgeleid voor hospicezorg 

● 24-uur zorg en bereikbaarheid per dag 

● bezoekers altijd welkom  
● slaapmogelijkheid in terminale fase  

● koffie en thee staan altijd klaar 

● aandacht voor wensen cliënt  
● verblijf bekostigd uit AWBZ (zzp VV10) 

● aangesloten bij palliatief netwerk Haag-

landen 

“Wij willen u allemaal heel hartelijk 

bedanken voor de lieve en goede zor-
gen van mijn vrouw en onze moeder. 

Iedereen was even lief voor haar.” 

De naam Zeester 
 

“De naam? Ik weet niet waar die vandaan 
komt.” Als iemand het kan weten, zou het 

toch wel afdelingshoofd Anita Rip moeten 

zijn, al vele jaren lang bekend met de afde-
ling. “Nou ja”, verklaart ze, “we zitten in 

Scheveningen, vandaar de zee en mensen 

die bij ons komen, worden een sterretje. Dus 

eigenlijk is het wel een passende naam.” 
 

Nieuwbouw 

Een naam die in ieder geval ook past bij de 
nieuwe fotografie op de afdeling: van een 

zeester inderdaad. In de nieuwbouw komt 

deze ‘versiering’ nadrukkelijk terug.  

vervolg vorige pagina 



“Dood gaan we allemaal. Zoveel is  

zeker.” De website van Stichting STEM 

(STerven Op Je Eigen Manier) laat aan 
duidelijkheid weinig te wensen over.  

Maar te veel mensen sterven op een  

manier die zij niet willen. ”Dat is, zeker 
in ons land, niet nodig”, vindt zij. STEM 

haalt sterven uit de taboe- en medische 

sfeer en geeft het een volwaardige 
plaats in het leven. Zij stimuleert  

mensen over sterven te praten en biedt 

handvatten hoe ze dat kunnen doen. 

Daartoe organiseert zij onder andere 
trainingen. Medewerkers van De Zeester 

volgen deze training. Zij zijn de eersten 

in Den Haag. 
 

Praktijkbegeleider Astrid van Tol is opgeleid 

om de trainingen te geven. Ze is enthousiast 

over de methode: “Het begeleiden van ster-
venden was vaak een medisch begeleiden. Er 

werd te vaak eraan voorbijgegaan dat men-

sen ook op hun eigen manier willen sterven.” 

 

Vijf sterfstijlen 
De training heeft haar vooral geleerd ‘anders’ 

te kijken. Astrid: “In je onwetendheid denk 

je altijd het beste voor de ander te doen. 
Maar voor die ander kan het beste wel iets 

anders zijn dan wat jij denkt. De training on-

derscheidt vijf sterfstijlen: persoonlijkheden 

die op een andere wijze tegen sterven aan-
kijken. Door goed te kijken en te luisteren  

kun je voor iedere persoonlijkheid de juiste  

 
 

manier van communicatie vinden en helpen 

keuzes te maken. Iemand die proactief is, wil 

graag de regie houden en die moet je daar-
om keuzes laten. Maar iemand van de groep 

socialen moet je juist minder keuzes voor-

leggen, maar meer meteen advies geven.” 

 
Ontroerende reacties 

Intussen heeft Astrid STEM verwerkt in pre-

sentaties die zij samen met afdelingshoofd 
Anita Rip van de Zeester geeft over palliatie-

ve zorg. “Gediplomeerden reageren kritisch, 

maar ze gaan wel nadenken over werken 
vanuit de STEM-gedachte. Prima dus. Bij 

vrijwilligers kwamen na afloop ontroerende 

reacties. Prachtig. Het is mooi werk, in iede-

re training gebeurt wel iets. Een jonger ie-
mand van begin dertig gaf in een training 

aan dat ze het wel een somber onderwerp 

vond. Ze had nog niet nagedacht over de 
dood. Ik herkende in haar reactie de ratione-

le stijl: in het hier en nu staan en nog niet zo 

bezig zijn met wat komt. Daar kon ik meteen 
goed op inspelen.” 

 

Er staan nog meer trainingen op de rol.  

Astrid van Tol geeft ze graag. Ze voelt zich 
nauw betrokken bij de palliatieve zorg. Want, 

zo besluit ze: “Het lijkt misschien simpel, 

maar neem van mij aan, stervensbegeleiding 
is dat nooit.” 

 

Meer informatie: www.stichtingstem.info  
 

“Soms genezen,  

vaak verlichten  

altijd troosten” 

Training Sterven op je eigen manier: 
 

Zeester heeft Haagse primeur 

“Hartelijk bedankt voor de liefdevolle 

verzorging van onze vader tijdens 
zijn ‘toch nog korte’ verblijf hier. Wij 

zijn jullie heel erg dankbaar voor de 

manier waarop jullie hem door zijn 

laatste uren hebben geholpen.” 

 

Illustratie overgenomen uit Medisch Contact 


