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De uitbraak van het virus laat ook in
het hospice aan de Wilhelminalaan
haar sporen na. Vanzelfsprekend
worden de landelijke hygiënericht-
lijnen van het RIVM gevolgd. Direc-

teur Ingrid Heidema en haar team
van verpleegkundigen en vrijwilli-
gers doen er alles aan om de dagen
zoveel mogelijk normaal te laten
verlopen.

Toch ontkomt het hospice, met
een capaciteit van acht kamers, er
niet aan om maatregelen te nemen
om besmetting van gasten, mede-
werkers en vrijwilligers zoveel mo-
gelijk te voorkomen.

Heidema: ,,Er is bij ons meer mo-
gelijk dan in ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen, waar bezoek nu hele-
maal aan banden is gelegd. Uit-
gangspunt in het hospice is per dag
één bezoeker in de eerste familie-
graad per gast. Is een gast in de ster-
vensfase, dan kan dat worden uitge-

breid tot drie. We kijken per per-
soon wat mogelijk is. We proberen
daar flexibel in te zijn.”

Ze vervolgt: ,,We moeten het aan-
tal bewegingen in huis zoveel moge-
lijk beperken om besmetting en ver-
spreiding te voorkomen. De dage-
lijkse bezetting is al afgeslankt.
Naast één verpleegkundige, die 24

uur per dag aanwezig is, is er altijd
een vrijwilliger in huis. Een zorg-
vrijwilliger of gastvrouw of -heer.
Vóór de virusuitbraak waren er over-
dag altijd drie per dienst.”

,,Het betekent ook dat het perso-
neel dat ondersteunende diensten
levert, zoveel mogelijk thuis werkt.
Geldt ook voor mezelf”, aldus In-
grid Heidema. 

„Ook het aantal vrijwilligers is te-
ruggebracht”, zegt de directeur.
,,Onze coördinator heeft met al onze
110 vrijwilligers contact gehad. On-
geveer veertig van hen behoren tot
of zorgen voor iemand uit de risico-
groep. In overleg hebben we afspra-
ken gemaakt over hun inzet. Wij
hebben alle begrip dat ze tijdelijk

niet beschikbaar zijn.”
Doordat er minder vrijwilligers

zijn en het aantal bezoekers is ge-
daald, zijn er voor de vrijwilligers
nu vijf in plaats van de gebruikelijke
dertien diensten per dag.

„Voor zover bekend heeft zich tot
nu toe nog geen besmetting voorge-
daan in het hospice”, aldus Ingrid
Heidema: ,,En als dat wél gebeurt,
zijn we hierop voorbereid en kun-
nen we de gast verplegen. Onze me-
dewerkers zijn geïnstrueerd.”

,,Daardoor hoeven besmette gas-
ten niet te worden overgebracht
naar een ziekenhuis. Wij hebben alle
kennis en faciliteiten om gasten ook
in deze coronatijd op waardige wij-
ze te begeleiden in de stervensfase.”

Niemand sterft alleen in hospice 
Leo Blank
l.blank@mediahuis.nl

Hoorn ■ Hospice Dignitas in
Hoorn laat vanwege de corona-
crisis per dag één bezoeker in de
eerste familiegraad toe per gast.
In de laatste stervensfase wordt
daarvan afgeweken en zijn maxi-
maal drie naasten welkom om te
waken en afscheid te nemen.

Vrijwilligers zijn
minder inzetbaar
en beschikbaar

Bril is zeer begaan met alle patiën-

ten die door het coronavirus zijn
getroffen en het zorgpersoneel dat
een helpende hand biedt. ,,Ik heb
zelf vorige week in een flinke dip
gezeten, waardoor ik binnen moest
blijven. Toen werd ik geconfron-
teerd met de actie om een wit shirt
met een rood hart voor het raam te
hangen. Sympathiek, maar ook een
beetje raar: één lullig shirt voor het
raam. Toen kwam ik op het idee
om tussen twee bomen langs de
Alkmaarder Trekvaart een touw te
spannen en daar met knijpers het

eerste shirt aan op te hangen. Op
een boom heb ik een A4-tje geplakt
met de oproep om mijn voorbeeld
te volgen.’’

Dat was dinsdag. Gisteren span-
de Bril al haar vierde waslijn. ,,Bin-
nen een paar uur hing de eerste
lijn al vol met tien shirtjes. Inmid-
dels hangen er al ruim dertig shirts
en ik weet zeker dat het einde nog
niet in zicht is. Uit de buurt hoor
ik zo veel enthousiaste reacties.
Kinderen komen bij mij aan de
deur met de vraag of ik nog een

wit shirt over heb. Ze hebben door
de sluiting van de scholen toch niet
veel te doen, dus ze willen graag
helpen.’’

Voor de wandelaars in de Grote
Waal is het even wennen als ze
langs de route de shirts met de
rode harten zien wapperen. ,,Maar
ook zij reageren erg enthousiast.
Hoe mooi zou het zijn om een
groot deel van de route vol te han-
gen. Ik hoop dat er na dit weekein-
de meer dan honderd shirts han-
gen.’’

Martine Bril ordent de witte T-shirts aan de waslijn aan de Poldermolen. FOTO MARCEL ROB

Waslijnen volgehangen met T-shirts
Hans Brandsma

Hoorn ■ De saamhorigheid bij de
bewoners van de Poldermolen in
Hoorn is groot, beseft Martine Bril.
Zij spande een waslijn in de hoop
dat er veel witte T-shirts met een
rood hart zouden worden opge-
hangen. De animo overtreft haar
stoutste verwachtingen. ,,Als het
zo doorgaat hangt volgende week
de hele wandelroute vol.’’

Dat blijkt uit actuele cijfers van het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu).

Zestien personen komen uit
Hoorn en veertien uit Enkhuizen.
Stede Broec telt elf patiënten die in
het ziekenhuis liggen en de ge-
meente Medemblik tien. De ge-
meenten Koggenland (zes opgeno-
men patiënten), Drechterland (een)
en Opmeer (ook een) zitten nog niet
in de dubbele cijfers.

In heel Noord-Holland Noord is
het aantal inwoners dat met corona
in het ziekenhuis ligt gestegen van
167 naar 173. 

59 West-Friezen
met corona in
ziekenhuis
Van onze verslaggeefster

Hoorn ■ Het aantal patiënten dat
vanwege het coronavirus in het zie-
kenhuis moest worden opgenomen,
is de afgelopen 24 uur in West-Fries-
land gelijk gebleven. Het zijn er nog
altijd 59. 
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