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Voor je lig t al weer het
vierde jaar ver slag van onze
st icht ing . Wat ons b etreft
een g oed g eb r uik om onze
vr ijwillig er s en exter ne
p ar t ner s te infor m eren over
het wel en wee van Nab ij. W ij
zijn b lij te kunnen
constateren d at de
p alliat ieve ter m inale zor g
een p rom inentere plek kr ijg t
op de d iver se ag end a?s. Dit
g eld t zowel op landelijk
(p olit iek) niveau als b innen
onze eig en reg io. Dit vanuit
de m issie: ?Niem and hoeft
alleen te ster ven?.
Het afg elopen jaar heeft het
b est uur naast de reg uliere
wer kzaam heden freq uent
b ijeenkom sten van onze
VPTZ-koepelor g anisat ie
b ezocht . Ook b ij de
b ijeenkom sten van het
Palliat ief Net wer k
?s-Her t og enb osch-Bom m eler w aard zijn wij alt ijd
aanwezig . Tijdens deze
b esp reking en staan de
ont wikkeling en van de
p alliat ieve ter m inale zor g in
Neder land centraal.
Meer en m eer ont staan er
p alliat ieve zor g ketens t ussen
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de d iver se b etrokken
zor g ver lener s w aar b ij
nat uur lijk de rol van de
vr ijwillig er een b elang r ijke
plaat s inneem t . Nab ij
ver vult d ie rol op eig en
wijze al lang ere t ijd in Boxtel
en om g eving .
De vr ijwillig er sor g anisat ies
in Boxtel (en d at zijn er
vele) zijn in g esp rek m et de
g em eente m et als d oel de
vr ijwillig er nog
nad r ukkelijker op de kaar t
te zetten. De inzet van
vr ijwillig er s is onm isb aar
g ew orden!
Theo Velb oer
voorzitter

In 20 18 nam en we van
zeven vr ijwillig er s afscheid
en m ochten we 10 nieuwe
vr ijwillig er s ver welkom en.
De nieuwe vr ijwillig er s
traden t oe na afrond ing van
hun introd uct iecur sus en
een vr ijwillig er keerde ter ug
b ij Nab ij na een aantal jaren
afwezig heid .
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Nieuwe vr ijwillig er s

Catr ien Ver hoeven

Her m an Koop

In het b est uur vonden een
aantal wisseling en plaat s.
Na het ver trek van Lisette
Bol uit het b est uur, nam Elke
van Eijnd hoven de funct ie
van penning m eester over
van Lisette. Op de vacat ure
voor een nieuw b est uur slid
reag eerden t wee
ent housiaste kand id aten d ie
b eiden in de zom er/na jaar
van 20 18 t ot het b est uur
t oetraden, Catr ien
Ver hoeven en Her m an
Koop. Eind 20 18 nam en we
afscheid van b est uur slid
Nico Bulter. Mar ianne
J ansen nam afscheid als
g eestelijk verzor g er b ij
Zor g g roep Elde. Gelukkig
b lijft Mar ianne nog
b etrokken b ij ons
vr ijwillig er swer k. Eind 20 18
telt Nab ij 77 vr ijwillig er s.
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Lisette Bol d raag t het st okje over
aan Elke van Eijnd hoven

Lustr um hospice Acacia
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Op zaterd ag 24 feb r uar i
20 18 st onden we st il b ij het
eer ste lustr um van hospice
Acacia. Acacia opende op 7
januar i 20 13 haar deuren.
Voor deze herdenking
w aren de naasten van de
r uim 14 0 g asten
uit g enod ig d d ie g ed urende
de afg elopen vijf jaar in het
hospice zijn over leden. Op
het voor ter rein van het
hospice werd hun naam
g enoem d en voor elk van
hen een fakkel ont st oken.

Boxtel Oost Dag
Trad it ieg etrouw is Nab ij ook
aanwezig b ij de Boxtel Oost Dag .
Een feestelijke d ag in Boxtel Oost
w aar b ij b etrokken or g anisat ies en
verenig ing en zich p resenteren en
er volop r uim te is voor d ans,
m uziek en g ezellig heid . Met de
hulp van een aantal vr ijwillig er s
b reng en we de d iensten van Nab ij
b ij het p ub liek onder de aand acht .
Ook d it jaar w as er veel aand acht
voor de kraam van Nab ij.

Theater voor de Zor g
In sep tem b er 20 18 trad
Nicoline van de Beek op
voor de Nab ij?er s. Nicoline
m aakt m et ?Theater voor de
zor g ?voor stelling en d ie
uit nod ig en t ot g esp rek. Eén
d aar van is de voor stelling
'Land g enoten!'. Het is een
feestelijke en teg elijk
ontroerende ver telling ,
voor t g ekom en uit een
uit g eb reide research naar
de ziekte kanker, naar de
b eleving er van d oor
p at iënten en hun naasten
en naar het aanb od van
inloop huizen en hospices.
Voor de 35 aanwezig e
vr ijwillig er s w as het een
avond m et een knip oog
w aar ook de m om enten van
eenzaam heid en verd r iet in
t ot uit ing kw am en.
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Nab ij Dag
De Nab ij Dag 20 18 st ond in het teken van de nat uur. Bioloog
Mar i Ver steg en leerde ons d at de nat uur een b ron van r ust
en ont sp anning kan zijn m aar ook van troost en vreug de.
Deze verd ieping in het b eleven van nat uur w as het centrale
t hem a. Hoewel de eig en b eleving centraal staat , st onden
we ook st il b ij de b r uikb aar heid er van voor het
vr ijwillig er swer k b ij Nab ij.
Naast het b eleven van de nat uur w as er t ijd voor
ont m oet ing en de trad it ionele g ezam enlijke lunch als
afsluiter van de Nab ij Dag .

Inter nat ionale Dag van de Palliat ieve Zor g
Ook d it jaar or g aniseerde Nab ij m et de
Boxtelse zor g p ar t ner s een infor m at ieve lezing
in het kader van de Inter nat ionale Dag van de
Palliat ieve Zor g . Dank zij de g ast vr ijheid van
het J acob Roeland Lyceum konden we g eb r uik
m aken van hun p racht ig e aula. De zaal
stroom de vol voor Sander de Hosson, long ar t s
in het ziekenhuis in Assen en pleit b ezor g er
voor m eer aand acht voor de laat ste
levensfase. Zijn b oek Slot couplet is een
verzam eling van zijn b log s over de sit uat ies
d ie hij in het ziekenhuis heeft m eeg em aakt .
Sander m aakte ind r uk op de aanwezig en m et
zijn er var ing en als long ar t s en de p alliat ieve
zor g d ie een rol speelt in zijn d ag elijkse wer k.
Hij b elichtte op b eeldende wijze de d ilem m a?s
w aar een ar t s voor kom t te staan op het
m om ent d at g enezing van een p at iënt niet
m eer m og elijk is. Net als in 20 17 werd de
lezing d oor Har r y Hend r iks van een
m uzikaal t int je voorzien.
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In 20 17 en 20 18 heeft Nab ij b ij nag enoeg evenveel cliënten g ew aakt , Het ver schil zit m et nam e
in de aantal uren d ie er m ee g ep aard g aan. We ver klaren d it d oord at de hulp van Nab ij p as
laat in het p alliat ieve p roces ing eschakeld w ord t . Dit g eg even heeft de aand acht van het

b est uur.
De t oekenning van de sub sid ie d ie Nab ij jaar lijks van het Minister ie van VW S ont vang t is
g eb aseerd op het aantal cliënten d at wij b ijstaan per jaar.
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We kunnen nog m eer b etekenis g even aan de cijfer s d oor
onze vr ijwillig er s aan het w oord te laten in de kader s
hieronder

Na bij iemand mogen zijn
"Ik krijg er positieve energie van.

die ik daarvoor niet kende,

Soms is het een mooie uitdaging

een naaste die ik

om mijn grenzen te bewaken. Voor

ook daarna nooit meer

mijn gevoel is het optimaal als ik

zal kunnen

mijn gast een optimaal

leren kennen

geluksmoment kan geven."

Dat is voor mij ont-moeten
van een andere orde
Geen moeten meer
Geen doen

"Dan was er nog de gast in het hospice die later
die dag euthanasie zou krijgen en voor iedereen
die bij haar langs kwam die ochtend een mooi

Alleen maar
na-bij-zijn
Een privilege

woord en een dankwoord klaar had. Voor de

en een heel hoog goed

medewerker van de huishoudelijke dienst en ook

dat mee te mogen maken

voor mij toen mijn dienst er op zat."

Dat betekent voor mij
waken.?
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Mijn laatste bezoekje
Afgelopen week is de mijnheer overleden die ik al meer dan een jaar
wekelijks bezocht. Hij is 88 jaar geworden. Ik had een voorgevoel. Als
vanzelf was ik begonnen met dierbare herinneringen op te schrijven,
misschien uit angst ze te vergeten, ze vast te willen houden, mocht hij er
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straks niet meer zijn. En toen was daar het telefoontje. Hij was die nacht
ingeslapen en de familie was er veel bij geweest. Fijn om zo te mogen
gaan. Meteen daar de vraag ?Hoe was ons laatste contact??.
Zoals bijna altijd zat hij met zijn maat aan de kleine tafel, hoofd rustend
op zijn handen en het tafelblad. Zijn overbuurman en ik geven elkaar
een blik van verstandhouding. Ik schud aan zijn arm. Zou ie me nog
kennen? Het was een gesprek zoals we vele hadden gehad over zijn

Een blik in de ogen

vakanties naar Spanje met het gezin. Hoe hij zijn vrouw had leren
intens,
kennen. En de verhalen over zijn vader die slachter was en hoe hij als
vurig,

kleine jongen mee mocht om het bloed op te vangen. En de vele
bloedworst die ervan gemaakt werden natuurlijk. Die middag kwam ook
de stelling van ?Piet Apegras?weer eens voorbij. Stralend placht hij dan te
zeggen: ?
A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat?. Ook herinner ik me
dat we die middag in het Frans hebben gekletst. Hij was daar heel vrij in.
Soms was ik bang dat hij, als ik weg zou zijn, gewoon Frans door zou

berustend.
Samenzijn
puur contact
hevig voelen.
Allebei
zijn in onszelf.

blijven praten, zou vergeten dat hij Nederlands sprak.

Verlangen
Hij geloofde dat er ?Iets?was, je zou het God kunnen noemen, maar had
niets op met mensen die beweerden te weten wat dat Iets was. En dat de

naar verbinding,
troostend

dood onvermijdelijk was. ?Dat alles en iedereen van plant tot dier en
warm,
mens dood gaat?zei hij dan op luide toon. Op het einde van het gesprek
ging het over de muzikaliteit van zijn zoon en dat het een raadsel was

ontroerend gelukkig.

van wie hij dat had, zeker niet van hem, zei hij. Van het een kwam het
ander en op een gegeven moment zitten we het liedje 'Vier weverkes' te
zingen. Met name het refrein bleef hij maar herhalen en herhalen.

"Mevrouw is erg angstig als ik de verpleging

"Schietspoele, sjerrebekke, spoelza, Djikke djakke, kerrekoltjes, klits

help met haar verzorging. Dus ik keuvel wat

klets!". De hele afdeling was aan het meegenieten. ?En ze kochten een

met haar ?straks ga ik tomatensoep maken?.

pond sa vieren?. Maar wat is dat nu eigenlijk een 'pond sa vieren'. We

Mevrouw zegt dat ze daar elke ochtend zo

kwamen er niet uit. Moest iets zijn dat je op een botermarkt kon kopen,

naar uit kijkt. Ik voel me geraakt dat zoiets

maar het klinkt als juwelen. En dat waren het, juweeltjes van gesprekken.

kleins de dag van onze gasten kan maken.. "
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Kwaliteitszorg

Beleids- en
bestuursontwikkelingen

Heidag
Met de hulp van deskund ig e
b eg eleid ing is het b est uur een
d ag de sp reekw oordelijke hei
op g eg aan. Ze heeft st il g estaan
b ij haar g edeelde visie. De visie
van de voorzitter werd verder
uit g eb ouw d . Op b asis d aar van
werd de Nab ijd room
g evisualiseerd . De inspirat ie d ie
uit deze d ag werd g ehaald ,
w ord t ing ezet voor het
m eer jarenb eleid splan d at in de
m aak is. In 20 19 w ord t d it plan
verder g econcret iseerd .

Nab ij d raag t zor g voor haar vr ijwillig er s en voor de cliënten en
naasten d ie we onder steunen. Het b est uur staat in nauw contact
m et haar vr ijwillig er s. Om ze te onder steunen, om van hen te
horen en te zien w at ze nod ig heb b en in hun wer k en vooral ook
om ver b onden te b lijven m et het w aardevolle wer k w aar voor de
vele vr ijwillig er s zich d ag en nacht inzetten. J aar lijks vinden
d aarom ook evaluat ieg esp rekken m et de vr ijwillig er s plaat s. In
deze g esp rekken b esp reken we het welb evinden van de
vr ijwillig er in relat ie t ot de vr ijwillig er sact iviteiten. Uiteraard
b esp reken we ook hoe het contact t ussen vr ijwillig er en cliënt
ver loop t ; Zijn er vrag en of p rob lem en? Is er vanuit de
p rofessionele zor g onder steuning nod ig ? Geeft het contact nog
vold oening voor vr ijwillig er en cliënt ?
Daar naast vrag en we m et een evaluat iefor m ulier feed b ack van de
naasten na het over lijden van een cliënt w aar Nab ij g ew aakt
heeft . Op deze m anier streven we naar een op t im aliser ing van
onze d ienst ver lening . In sep tem b er 20 17 is het kw aliteit skader
Palliat ieve Zor g t ot stand g ekom en. Dit kader b ied t hand vatten
om vr ijwillig er s (nog m eer ) t ot b loei te laten kom en en hun
d iensten op t im aal in te zetten voor de m ensen d ie zij
onder steunen. Het kw aliteit skader is, ald us de op steller s er van,
ont staan uit de b ehoefte aan ?verd uidelijking van de essent ie, de
w aarde en de op b reng sten van vr ijwillig er swer k?. Het b est uur van
Nab ij onder schr ijft deze g ed achte. Zeker om d at vanweg e de
ver g r ijzing en de p ar t icip at iesam enleving de vraag naar
vr ijwillig er s in de p alliat ieve ter m inale zor g zal t oenem en.
Belang r ijk is het d at we de sam enwer king t ussen vr ijwillig er s en
p rofessionals ver stevig en en ver ster ken en de p osit ie van de
vr ijwillig er s ver ster ken d oor te wer ken aan kw aliteit van zor g ,
cont inuïteit en zicht b aar heid . Het kw aliteit skader b ied t g oede
hand reiking en om hier aan te wer ken. Het b est uur heeft in 20 18
een star t g em aakt om te kijken hoe we d it g aan d oen en kom t in
20 19 m et een reeks aanb eveling en.

Passie voor de kwet sb aren is
een voor b eeld van een elem ent
d at t ijdens de heid ag b enoem d
is. Deze p assie - d ie we in alle
vr ijwillig er s ter ug zien - willen
we op t im aal inzetten. Dat kom t
het b este t ot uit ing in een g oed
g eor g aniseerde om g eving
w aar in alle voor w aarden zijn
g ecreëerd voor een op t im ale
cliënt b ed iening ,
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Zorg voor privacy

Gratis VOG

Europese reg elg eving
om trent de Alg em ene
Verordening
Geg evensb escher m ing
(AVG) heeft er in 20 18 t oe
g eleid d at Nab ij de
afsp raken over het
ver sp reiden en b ew aren
van per soonsg eg evens van
cliënten en vr ijwillig er s
aang escher p t heeft .
Proced ures staan op p apier
en zijn inzichtelijk voor
zowel cliënt als vr ijwillig er.

Al vóór 20 18 heeft het
b est uur van Nab ij het b esluit
g enom en om alle nieuwe
vr ijwillig er s een VOG te laten
over leg g en. In 20 18 m aakte
de over heid een g rat is VOG
voor alle vr ijwillig er s
m og elijk, m it s de
vr ijwillig er sor g anisat ie aan
een aantal eisen vold oet .
Nab ij is m et deze eisen aan
de slag g eg aan en heeft
d aar m ee t oeg ang g ekreg en
t ot een g rat is VOG voor haar
vr ijwillig er s. Nab ij w aardeer t
d it p osit ieve init iat ief vanuit
de p olit iek.

Board
of
Directors

Deskundigheidsbevordering
Wat

W ie

?Verd ieping straining Er varen Vr ijwillig er -VPTZ?
?Balans in Ver lies-VPTZ?
?Voice Dialog ue voor coörd inat oren-VPTZ?
Introd uct iecur sus nieuwe vr ijwillig er s 2x
Over leg m et het reg ionale Palliat ief Net wer k
J aar lijkse VPTZ-Inspirat ied ag

t wee vr ijwillig er s
t wee vr ijwillig er s
vr ijwillig er scoörd inat or
nieuwe vr ijwillig er s
vr ijwillig er scoörd inat or/ b est uur
vr ijwillig er scoörd inat or/ b est uur

Andere ontwikkelingen palliatieve terminale zorg
Het kab inet b esloot ? 4 m iljoen extra vr ij te m aken voor de p alliat ieve ter m inale zor g . Voor
Nab ij b etekende d it een extra uit ker ing naast de al t oeg ekende sub sid ie voor 20 18. Het
b est uur is van plan om een deel van deze g elden te b esteden aan deskund ig heid sb evorder ing
van de vr ijwillig er s.

Samen van betekenis in de laatste levensfase
Tijdens d ialoog b ijeenkom sten in het land , g eor g aniseerd d oor VPTZ Neder land , sp raken
ver pleeg kund ig en en vr ijwillig er s m et elkaar. Over sam enwer king in hospices,
zor g instelling en en b ij m ensen t huis. En de w aarde d aar van voor de cliënt én de
m antelzor g er. Over het luisteren en het b ieden van aand acht . Over het echt van b etekenis
zijn voor iem and in de laat ste per iode van zijn leven. Bekijk de anim at ie en zie hoe
b eroep skrachten, m antelzor g er s en vr ijwillig er s elkaar ver ster ken. Ga m et elkaar in g esp rek.
Want sam en zor g en we er voor d at niem and alleen hoeft te ster ven.
htt p s://yout u.b e/ PZt p HoXIhb 4
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Samenstelling bestuur

Theo Veld b oer
Char lotte de W ind t -de Reeper
Lisette Bol
Elke van Eijnd hoven
Nico Bulter
Catr ien Ver hoeven
Her m an Koop
Mat hieu Hend r iks

voorzitter
w aar nem end voorzitter
penning m eester t /m 30 -0 4 -20 18
penning m eester vanaf 0 1-0 5-20 18
b est uur slid t /m 31-12-20 18
b est uur slid vanaf 0 1-0 6-20 18
b est uur slid vanaf 0 1-10 -20 18
ad viserend b est uur slid

Organogram
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Slotwoord
Bovenstaande g eeft een g oed b eeld van de b ezig heden van Nab ij in 20 18. Rest ons een
kleine voor uit b lik voor 20 19. De kom ende jaren zetten we weer stap pen r icht ing verdere
nood zakelijke ont wikkeling van Nab ij. De eisen d ie aan ons g esteld w orden als
vr ijwillig er sor g anisat ie w orden im m er s steed s g roter. Dit ver taalt zich onder andere in het
b eleid splan, de naam sb ekend heid & p rofiler ing van Nab ij, de m edezeg g enschap van de
vr ijwillig er s, het kw aliteit splan en het opleid ing splan. W ij b lijven wer ken aan een
t oekom st b estend ig Nab ij.
W ij wensen jullie nam ens het b est uur een m ooi en zor g zaam 20 19 en wij d anken alle
b etrokkenen nog m aals voor hun inzet en p assie.
Best uur Nab ij
Mei 20 19
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