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Nieuwsbrief nr. 19 –  februari 2018 

 
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl 

 
 
Dit is het eerste infobulletin in 2018 sinds we zijn geopend. Er is dus een hoop te vertellen. In dit 
bulletin aandacht voor allerlei zaken. Niet allemaal even belangrijk, maar vaak wel leuk om te 
weten. 
 
 

 De opening 
De officiële opening op 30 november 2017 was echt super. Veel meer mensen dan gedacht en 
alles verliep werkelijk vlekkeloos. Net zoals de open dag (eigenlijk de echte in gebruikname) voor 
onze vrijwilligers een paar dagen eerder. Zowel RTV1, als ook Radio Noord, waren aanwezig en 
over berichten en aandacht in de media hadden we niet te klagen. Voor een nieuw te starten 
hospice is dit niet onbelangrijk. Mensen moeten tenslotte weten dat we bestaan. Het bestuur vond 
het daarom nodig om alle gulle gevers en de ondersteuning door de regionale bedrijven, met een 
grote advertentie te bedanken. Gelet op de reacties, werd dit op prijs gesteld. 
 

 Samenwerking 
We mogen ons gelukkig prijzen met een prima samenwerking met onze partners. Zonder Treant, 
locatie Refaja, hadden we niet kunnen openen. Evenals met de Zorggroep Meander en de beide 
huisartsenpraktijken De Venen en De Wieke. De inkt van de overeenkomsten was nog niet eens 
droog of op 19 december 2017 kwam de samenwerking al op gang. Het was hier en daar nog wat 
improviseren en aanpassen, maar alles lukte wonderwel goed! Complimenten van de redactie van 
dit bulletin aan alle betrokkenen. De dankbare reactie van de eerste familie in ons huis was 
hartverwarmend. In het boek in de hal staat een prachtig verhaal van hoe een gastvrouw dit heeft 
beleefd. Chapeau! 
 

 De nieuwe website en brochure 
Onze oude website was niet veel meer dan een pagina met wat gegevens. Dus tijd voor een 
website die recht doet aan een fraai bijna-thuis-huis voor onze regio. Meer informatie, meer foto’s, 
de nieuwe telefoonnummers en actueel tot op vandaag voor de echte belangstellende. Het adres 
is www.tinekebreiderhuis.nl. De site is gebouwd door Arjan Nijmeijer van Nijmko Stadskanaal en is 
nu voor 95% gereed. Er is nu ook een aparte knop voor de vrijwilligers om in te loggen. Lees de 
site eens door en we staan graag open voor aanvullingen en/of verbeteringen. 
Er was wel een A4’tje op papier met wat gegevens, maar sinds 5 februari 2018 heeft het hospice 
ook een keurig nette folder met nuttige informatie. De heer Dirk Wenselaar van Publicom uit 
Stadskanaal heeft deze folder ontworpen en daarmee een begin gemaakt met onze eigen huisstijl. 
Ook de website zal daaraan te zijner tijd verder worden aangepast. Let even op de verandering 
van de paardenbloem. Prachtig gevonden! 
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 Nieuw meubilair 
He, he, eindelijk. We zijn bijna ”eigen” en compleet ingericht. Op 5 februari 2018 zijn de nieuwe 
bedden aangekomen en meteen geïnstalleerd. En wat voor bedden (de “Tesla” onder de bedden). 
Geen vier, maar acht wielen. Geen leuningen waar je vingers tussen kunnen komen, maar zes 
afzonderlijke en prima in hoogte verstelbaar. Geen smalle of te korte bedden, maar matrassen van 
220 cm bij 88 cm. Bijpassende nachtkastjes, een verrijdbare en nogal verstelbaar tafel/lees-blad 
en ruime hang-legkasten. De redactie heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen wat deze 
bedden kunnen en we waren verbaasd over het hoog en laag. Als je het bed heel laag zet, gaat ie 
automatisch ook op de rem. De minimale in- en uitstaphoogte is op de lichaamsgrootte van de gast 
in te stellen. Een uitkomst voor de verzorging én de gast. 
Binnenkort komt ook nog de echte tafel in de huiskamer. Deze wordt, speciaal voor ons huis, in 
Groningen gemaakt. Uit betrouwbare bron is vernomen dat deze tafel 230 cm bij 100 cm wordt en 
van echt eiken. Kijk, dan hebben we het over een tafel! 

 

    De techniek van het gebouw 
Voordat een hospice in gebruik kan worden genomen moeten er nogal wat technische zaken op 
orde gebracht worden. Gelukkig was het meeste voor de opening al in bedrijf, maar levertijden en 
“bij nader inzien …”, leidde tot nieuwe zaken. Zo hangen er nu, mede door inzet van Gerard en 
Jaap, in de badkamers kleine koelkastjes voor het veilig (achter een slot) bewaren van medicijnen. 
Dat wat nog komen gaat, is de zorgalarmering. Deze is besteld, maar kon door ziekte nog niet 
eerder worden geïnstalleerd. 

 

    De hospicemanager 
Het al aangekondigde roostersysteem voor de vrijwilligers heeft deze week proefgedraaid en we 
hopen aanstaand weekend live te gaan. Het roostersysteem is te vinden op de website, 
rechtsboven, bij de knop login vrijwilligers. Iedereen krijgt persoonlijk bericht bestaande uit drie 
delen: 

- Een brief met aankondiging 
- Een beknopte uitleg van hoe alles werkt, en 
- Een mail met unieke gebruikersnaam en uniek password 

De babbelbox is nog niet ingericht. Die komt binnenkort. 
Zoals het nu lijkt, is de maand februari 2018 al ingeroosterd en kan men vanaf 1 maart 2018 de 
data naar wens gaan invullen. Normaliter staat elke vrijwilliger er in met naam, adres, emailadres 
en telefoonnummer. Het huisadres kan op verzoek onzichtbaar worden gemaakt. 

 

   Het handboek 
Het handboek, de praktische gebruiksaanwijzing, vraagbaak met de benodigde formulieren en 
protocollen voor ons hospice, is bijna klaar. Omdat het best een aardig boekwerk (64 bladzijden) is 
geworden, is er veel aandacht besteed aan een inhoudsopgave met nummering. Zo kan iedereen 
snel vinden wat hij/zij nodig heeft. Het handboek komt straks op de website en een paar 
exemplaren uitgeprint in het huis. 

 

   Congres Geert Teis 
Afgelopen maandag 5 februari 2018 was er een groot congres in Theater Geert Teis over 
palliatieve zorg. Dit evenement werd met 600 deelnemers uitstekend bezocht en natuurlijk hadden 
wij er een stand. Gelukkig was onze brochure net op tijd klaar en hebben we veel mensen te 
woord kunnen staan; een succes! 
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  Van de bestuurstafel 
De afgelopen vergadering stond natuurlijk in het teken van de ingebruikneming en wat er verder 
nog moest worden gedaan vanuit of door het bestuur. Wat eerst een lijst was van drie pagina’s 
krimpt langzaam maar zeker tot 1 A4’tje. Het zijn niet allemaal doe-dingen, maar ook sommige 
regelzaken. Het bestuur prijst zich daarom gelukkig met de twee kundige en enthousiaste 
zorgcoördinatoren. Er gaat bij het opstarten van het hospice ontzettend veel tijd en energie zitten 
in het informeren van onze relaties en op de hoogte brengen van hoe zaken moeten lopen. 
Jacobien en Wilma, bedankt voor jullie inzet! 

 
 

  Sem(m)eltje aan het woord 
Het hospice heeft nu een eigen adres en zelfs een brievenbus op 4A. Maar weet iemand wat of 
wie Semmelweis was? 
In deze rubriek de ruimte voor iedereen die wat leuks wil schrijven of grappigs wil meedelen. Zeg 
maar leuke wetenswaardigheden. Mocht u een (klein) stukje willen schrijven? Stuur dit op naar de 
redactie: info@hospicestadskanaal.nl. 

 
 

Semmelweis kwam in 1844 werken bij het Allgemeines Krankenhaus in Wenen. Het was een 
nieuw academisch ziekenhuis met twee kraamafdelingen. Op de ene afdeling werden 
vroedvrouwen opgeleid, op de andere onder leiding van dr. Johan Klein werden medisch 
studenten in de verloskunde bekwaamd. Kraamvrouwenkoorts was een veelvoorkomende ziekte 
waaraan tot wel 25% van de kraamvrouwen in ziekenhuizen in die tijd overleed. De bestaande 
theorie schreef kraamvrouwenkoorts toe aan "atmosferische, tellurische, kosmische miasma's" 
ofwel door de lucht overgedragen (atmosferisch), aardse (tellurisch), jaargetijde-afhankelijke 
(kosmisch), rottende organische stoffen (miasma's). Patiënten werden op verschillende dagen tot 
de beide kraamafdelingen toegelaten. De sterfte op de vroedvrouwenafdeling was een factor 4 
lager dan die op de academische opleiding. Semmelweis concludeerde hiermee dat de jaargetijde-
afhankelijke verklaring niet kon kloppen. Na het verwerpen van een aantal andere hypothesen 
(overbezetting, dieet, ventilatie, vuil linnengoed, wierook van de priester) kwam Semmelweis 
uiteindelijk op het goede spoor. Kolletschka, een vriend, patholoog-anatoom en collega van 
Semmelweis, kreeg door een verwonding met een ontleedmes symptomen die dezelfde waren als 
zich bij kraamvrouwenkoorts voordeden: rood rondom de wond, hoge koorts, gezwollen onderbuik, 
pijn, rode strepen, een versnelde pols, delirium en ten slotte de dood. Na dit voorval en omdat de 
kraamzaal door de medische studenten bezocht werd aansluitend op anatomiecolleges, 
veronderstelde Semmelweis dat "lijkstof" in de bloedsomloop de boosdoener zou kunnen zijn. Hij 
verlangde dat iedereen zijn handen in bleekwater zou wassen voordat er onderzoek op de 
kraamzaal gedaan zou worden. Halverwege 1847 daalde de sterfte van 10% (spreiding van 5-
30%) naar 1-2%. 

. 
 
      -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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