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Tot nu toe zijn er vier gasten voor
deze zogeheten respijtzorg aan de
Wilhelminalaan opgenomen. Van
hen zijn er uiteindelijk drie daar
ook overleden. De vierde koos er-
voor om thuis te sterven. Het tijde-
lijke verblijf is minimaal voor één en
maximaal twee weken. ,,En in prin-
cipe nemen we iemand één keer op
tijdelijke basis op. Je moet voorko-
men dat er te veel verplaatsingen
zijn. Als dat zich toch voordoet,
moet je kijken naar wat de beste op-
lossing is om overbelasting thuis te
voorkomen”, zegt Eric Ebbelaar,
teamleider verpleegkundigen.

Kennis
De nieuwe service wordt niet alleen
geboden om mantelzorgers te ont-

lasten. ,,Wij monitoren de ernstig
zieke gast 24 uur per dag. Hebben
samen met de huisarts specialisti-
sche kennis om precies de juiste me-
dicatie in te zetten. En kunnen met
onze ervaring ook beoordelen of een
medicatie zin heeft of niet”, aldus
coördinator hospicezorg Armel
Klitsie.

Het hospice krijgt van de zorgver-
zekeraars alleen een vergoeding
voor ernstig zieke patiënten met een
levensverwachting van niet meer
dan drie maanden. Dat geldt ook bij
tijdelijke opname.

,,We hebben een jongeman voor
korte tijd in huis gehad die langer
dan drie maanden te leven had. Dat
was een pure noodsituatie. Die kos-
ten hebben we zelf betaald”, weet
Ebbelaar.

Laatste levensfase
Het hospice zou vaker ongeneeslijk
zieke mensen tijdelijk willen opne-
men. ,,Niet alleen beschikken we
hier over specialistische palliatieve
kennis. Wij zijn experts in de aller-
laatste levensfase. Ook in de thuissi-
tuatie kunnen we samen met part-
ners in de zorg als huisarts, zieken-
huis en thuiszorg kijken wat de bes-
te plek is voor de ernstige zieke man

of vrouw”, legt Klitsie uit.
Komt nog bij dat de overheid wil

dat mensen langer thuis wonen. Het
aantal plekken in verzorgingshui-
zen is flink gedaald en ook zijn er
steeds minder mantelzorgers. Alle-
maal redenen, vindt Ebbelaar, om
naasten af en toe te ontlasten zodat
ze dit langer kunnen volhouden.

Wachtlijst
De behoefte aan hospicezorg stijgt,
aldus Ebbelaar: ,,Onze acht kamers
worden maximaal benut . We wer-
ken continue met een wachtlijst.
Steeds opnieuw kijken we naar de
urgentie van definitieve dan wel tij-
delijke opname. We moeten in staat
zijn binnen enkele weken een plek
aan te bieden. Anders hoeft het niet
meer. Soms kan iemand naar een an-
dere hospice of kan 24-uurs thuis-
zorg soelaas bieden.”

Het voordeel van respijtzorg is
volgens zorgcoördinator Klitsie ook
dat de stap voor definitieve opname
een stuk kleiner wordt: ,,Wij zien
vaak dat mensen pas aankloppen in
een crisissituatie. Daardoor is er te
weinig tijd om goed afscheid te ne-
men. De partner raakt overbelast.
Hij of zij is veel meer verzorger dan
partner.”

Uit reacties maken zij en Ebbelaar
op dat gasten vaak veel eerder voor
het hospice hadden gekozen als ze al
eens binnen waren geweest in het
pand aan de Wilhelminalaan. ,,He-
laas wordt de dood vaak wegge-
stopt, is het een taboe om er samen
over te praten. Dan is er te weinig
tijd om het pad naar het eind op een
goede manier samen af te leggen”,
zegt Klitsie.

Werk mantelzorgers verlichten en medische zorg verbeteren

Hospice opent deur
voor tijdelijke gasten

Achtergrond
Hospice

De Hoornse hospice staat aan
de Wilhelminalaan 4 en levert
kwalitatieve en passende
(terminale) palliatieve zorg aan
mensen, waar geen genezing
meer mogelijk is, en hun
naasten. Op 4 februari 2004 is
Hospice Dignitas geopend en
op 6 februari is de eerste gast
ontvangen. 
In de afgelopen jaren heeft de
Hospice meer dan duizend
mensen in de laatste fase van
hun leven begeleid. 

’Gaan met die trekker’ van de
muziekformatie VanGotLos, met in
de gelederen Clusiusman Sikman,
ontstond spontaan als steun voor
de boeren, vertelt boegbeeld Mar-
cel Eversdijk. ,,Onze bassist Henk
Sikman die op het Clusius in Scha-
gen werkt, kwam eigenlijk op het
idee om een nummer uit te bren-
gen. Omdat hij werkzaam is in het
agrarisch onderwijs, volgt hij de
boerenprotesten op de voet. Toe-
vallig waren we in de studio aan
het jammen op de melodie van
’Johnny B. Goode’ en prompt bor-
relde spontaan de tekst ’Gaan met
die Trekker’ bij ons op. Daarmee
was het refrein snel geboren. Ver-
volgens zijn we gaan puzzelen met
coupletten. Toen dat was afgerond,
hebben we een clip opgenomen.’’ 

Snelwegen
In de videoclip zijn actuele beelden
te zien van het boerenprotest, de
afgelopen weken. Van indrukwek-
kende colonnes over de snelwegen
en trekkers met oranje zwaailich-
ten die in een grote optocht over
het strand bij Scheveningen trek-
ken. Dit alles afgewisseld met
beelden van het NOS-journaal
vanaf het Malieveld in Den Haag. 

Sikman vertolkt de menselijke
maat door zijn optreden op een
speelgoed trekkertje in de stal en

bij de geiten. Hiervoor toog hij
naar een geitenstal in de kop van
Noord-Holland, geregeld door de
leerlingen van het Clusius. ,,Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee’’,
zegt Henk Sikman. ,,Het is illustra-
tief voor de wijze waarop wij ge-
wend zijn problemen aan te pak-
ken, meteen regelen. Zo is het ook
met deze clip gegaan. De boeren
hebben zich de afgelopen tijd flink
geroerd. Met hun trekkers blok-
keerden ze de wegen en reden het

Malieveld aan gort. Alles om de
problemen in de agrarische sector
onder de aandacht te brengen.’’
VanGotLos, zegt Sikman, neem
hierin haar verantwoordelijkheid.
,,Vraag ons niet om een oplossing
aan te bieden in al deze problemen.
Laat ons doen waar we goed in
zijn. Daarom hebben we deze clip
gemaakt. Om de problematiek van
de agrarische sector onder de aan-
dacht te brengen. Het Clusius is
vanzelfsprekend nauw verwant

met de agrarische wereld.’’
VanGotLos bestaat inmiddels

tien jaar en heeft een patent op
zelfgemaakte hits als parodie op de
actualiteit. Rond de abdicatie van
koningin Beatrix brachten ze het
nummer ’Koning Wim’ uit. Ook
dat scoorde goed op YouTube
waarop ook ’Gaan met die trekker’
is te vinden.

Clusius steunt boerenprotest met
zelfgemaakte videoclip die scoort
Coen van de Luytgaarden

Henk Sikman op zijn trekkertje in de geitenstal. FOTO EMMA PRODUCTIONS/VANGOTLOS

Dit staat te lezen in een uitgebreid
rapport, dat door bureau Beren-
schot is gemaakt. Het gemeentebe-
stuur heeft de bevindingen nog

steeds niet op de eigen website ge-
plaatst. Dit tot ongenoegen van Ni-
ko de Groot, raadslid voor de PvdA.
Omdat burgemeester en wethou-
ders het rapport maar niet vrijge-
ven, besloot hij het hele rapport zelf
maandag te plaatsen op de website
van zijn partij. 

’Verborgen’
Dat kondigde De Groot donderdag-
avond alvast al aan bij de begro-
tingsbehandeling. ,,We moeten dit
niet angstvallig verborgen willen
houden voor onze burgers”, aldus
De Groot.

Uit het rapport blijkt dat de ge-
meente zelf ook graag zich wil ver-

sterken. Vorig jaar besloot de ge-
meenteraad al dat voortaan een half
miljoen euro beschikbaar moet ko-
men voor de eigen organisatie. In-
tussen worstelt Opmeer met toene-
mende tekorten. Dat komt deels
omdat er nog meer geld nodig is om
het ambtenarenapparaat te kunnen
versterken. En daarvoor is nog meer
geld nodig.

Maar dat alleen is niet afdoende,
concludeert bureau Berenschot. Het
werk verandert de komende jaren
enorm en ook vanuit de regionale
samenwerking worden steeds meer
eisen neergelegd bij Opmeer.

Anders gezegd: Opmeer moet in-
grijpende, strategische keuzes ma-

ken over wat men in ’eigen huis’ wil
blijven doen en welke taken in re-
gionaal verband kan laten uitvoe-
ren. Dat laatste maakt raadslid De
Groot boos: ,,Klinkt allemaal mooi,
maar we krijgen niet het antwoord
of de gemeente Opmeer over pak-
weg 12 jaar nog wel zelfstandig kan

zijn.” Het valt hem ook op dat van-
wege de tekorten het college liefst 5
procent wil korten op de bijdragen
aan de regionale samenwerking. 

Zijn fractie wil dat de gemeente
snel op een rijtje zet wat er nog mo-
gelijk is om in regionaal verband op
te pakken. ,,Misschien moet je ook
de gevolgen van een fusie met een
buurgemeente ook eens in kaart
brengen.”

,,Het rapport is gewoon in alle
openbaarheid behandeld”, reageert
burgemeester GertJan Nijpels op de
kritiek. ,,We gaan ook op deze voet
verder. Komend jaar betrekken we
de gemeenteraad en de bevolking
bij de uitwerking van de keuzes.”

Zelfstandig Opmeer is dure optie

Hoorn Wat begon met geiten in
de studio, eindigde tussen de geiten.
Met Henk Sikman (!) in de hoofdrol
in een razend populaire clip.

Opmeer De gemeente Opmeer
kan in de toekomst alleen zelfstan-
dig verder wanneer een aantal zaken
in regionaal verband kan worden
gedeeld. Dan is in de eerste plaats
een toekomstvisie nodig, waarin de
politiek aangeeft hoe het verder
moet met Opmeer.

Hoorn Hospice Dignitas in
Hoorn is dit jaar gestart met tij-
delijke opname van ernstige zie-
ke mensen. Voornaamste motief
is dat het thuisfront even ontlast
wordt en de zorg voor hun naaste
langer volhouden.

Armel Klitsie en Eric Ebbelaar in hospice Dignitas Hoorn: ,,Mensen kloppen vaak pas aan in een crisissituatie.” FOTO JAAP VAN DER PIJLL

Leo Blank 
l.blank@mediahuis.nl

,,Als het toch fout gaat, slaat dat ne-
gatief terug op de gemeente en ook
op de kandidaten die niet worden
geselecteerd’’, waarschuwde Van
Dijk maandagavond bij diens be-
zoek aan de gemeenteraad van Kog-
genland. Van Dijk nam de profiel-
schets voor de nieuwe burgemeester
officieel in ontvangst uit handen
van Rosalien van Dolder, voorzitter
van de vertrouwenscommissie.
Hiermee is de benoemingsprocedu-
re van start gegaan. 

Volgens Van Dijk maakt internet
en sociale media de selectieprocedu-
re extra gevoelig voor ’ongelukjes’.
,,Zelfs het googelen van namen of
surfgedrag kan de nodige risico’s
opleveren. Dat klinkt misschien
overdreven, maar toch is het zo. Dus
ga niet zelfstandig op zoek naar in-
formatie en denk goed na voordat u
iets doet’’, aldus Van Dijk die eraan
herinnerde dat er ’een jaar gevange-
nisstraf staat’ op het moedwillig
lekken van informatie over de be-
noemingsprocedure.

De nieuwe burgemeester (m/v)
krijgt na diens benoeming een jaar
ontheffing in het geval hij/zij (nog)
niet in de gemeente woont, zo is gis-
teravond besloten.

De nieuwe burgemeester volgt
Rob Posthumus op die eind vorig
jaar met pensioen ging. De nieuwe
kandidaat voor Koggenland wordt,
als alles meezit, in de zomer van
2020 aangesteld. 

Commissaris
hamert raad op
geheimhouding
Coen van de Luytgaarden

De Goorn Commissaris van de
koning Arthur van Dijk heeft de ver-
trouwenscommissie in Koggenland
voor de nieuwe burgemeester ge-
heimhouding op het hart gedrukt.

’Komt u voor de familie Koopen?’ Het is een
rare gewaarwording als mijn jongste broer
en ik ons melden voor de reünie van ’onze
familie’, ergens in Enkhuizen. De aanlei-
ding: het fraaie boek, waarin diepgravend
op de voorgeschiedenis van het geslacht
Koopen is ingegaan. Een Enkhuizer ge-
slacht met (voornamelijk) Enkhuizer wor-
tels, ik moet het erkennen al heb ik zelf al-
tijd hardnekkig, en nog steeds zeer terecht

beweerd dat ik ’geen West-Fries ben’. Niet
vanwege West-Friesland hoor, maar omdat
ik mijn Haarlemse wortels nu eenmaal
koester. Datzelfde geldt voor de rest van
mijn familieleden. Wij zijn gewend als klei-
ne Koopenenclave op onszelf in eerst het
Haarlemsche en nu het Zeeuwsche te func-
tioneren. En dan ’ben’ je ineens Enkhuizers
en word je zo her- en erkend. Het is even
schakelen. Maar ook wel weer grappig als je

dan een zaal vol vreemden ziet, die alle-
maal dus ’Koopen’ heten. Apart bovendien,
dat twee mensen ergens in de loop van de
zeventiende eeuw het bed en het leven
deelden verantwoordelijk zijn voor al dit
nageslacht. Met z’n allen zitten we nu in
één boek met dezelfde voorouders, dat heb-
ben we tenminste gemeen. En dat blijkt ge-
noeg voor het uitwisselen van wat wetens-
waardigheden. We treffen warempel een

verre verre neef, die óók van de Haarlemse
tak afstamt en nog een fotootje van mijn
opa in z’n bezit heeft. Dat wil ik wel, dus
wisselen we gegevens uit en spel ik voor
hem mijn mailadres met de macht der ge-
woonte, nog overgehouden uit mijn Haar-
lemse tijd, toen wij steevast ’Koper, zegt
u?’als reactie kregen: ,,T.Koopen, met twee
oo’s, dus’. 

Maar dat wist hij al.

In 60 seconden

Tanja Koopen t.koopen@mediahuis.nlKoopen, met twee oo’s

PvdA zet rapport
Berenschot op
eigen website

Martin Menger 
m.menger@mediahuis.nl

Zie videoverslag op de 
website van deze krantY


