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LOBKE LENTJES, VPTZ TRAINSTER: ‘ROUW KAN OOK HELEND WERKEN’
Ze staat in de startblokken om de vrijwilligers in Egmond de
basistraining voor VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale zorg)
te geven: Lobke Lentjes uit Nijmegen.
Zij straalt enthousiasme en gedrevenheid uit, want ze doet
wat ze het allerliefste doet en wat ze ook goed kan: groepen
totaal verschillende vrijwilligers inspireren en toerusten voor
best wel zwaar vrijwilligerswerk: het ondersteunen van
mensen in de laatste levensfase en van hun naasten.
Een korte kennismaking
Ze heeft 25 jaar ervaring in de zorg. Lobke is geboren en
getogen in Millingen aan de Rijn, vertrok voor haar
opleidingen naar Zwolle en Amsterdam. Ze rolde via een
stageplaats daarna de volwassenenpsychiatrie in als
coördinator vrijwilligers in een verpleegtehuis. Een grote stap
voor de toen 26-jarige, maar ze bleek er slag van te hebben
om een grote groep van vooral vrouwen ‘van een zekere leeftijd’ aan te sturen. Haar behoefte om zelf deel uit
te maken van een team bracht haar vervolgens naar een functie bij een steunpunt mantelzorg als coördinator
van de afdeling chronisch zieken. Als waarnemend coördinator VPTZ verdiepte ze zich in de VPTZ-trainingen,
werd projectmanager in de zorg, werkte bij een adviesbureau op dat terrein, deed nog een poosje ervaring op
als afdelingshoofd in een verpleegtehuis, maar keerde terug naar de wereld waar ze zich het meest op haar
plaats wist en vestigde zich als ZZP’er met een één-vrouws-bureau definitief als trainster op het terrein van de
VPTZ.
In Egmond gaat ze aan alle vrijwilligers (verdeeld over groepen van ca 12 deelnemers) in Zuiderduin aan de
slag. Het gaat om een basistraining van vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. De eerste training is al op
maandag 28 en dinsdag 29 september, maar de volgende trainingen zijn pas eind oktober en in de eerste helft
van november. Er is nog een reservemogelijkheid eind november. Alle vrijwilligers die zich aangemeld hebben
krijgen persoonlijk bericht.
De ideale cursist
We vroegen Lobke naar de ideale cursist(e). ‘Vrijwilligers zijn natuurlijk heel verschillende mensen, met
verschillende achtergronden en ervaringen. Ze hebben wel gedeelde idealen: ze willen er zijn voor een ander,
in een wel heel bijzondere situatie. Hun gasten en hun naasten hebben zicht op het afscheid nemen van het
leven. Als vrijwilliger ben je er om ze daarin te ondersteunen waar nodig en gewenst. ‘Er zijn’ is daarom de
rode draad van de VPTZ-training. Opleidingsniveau doet er eigenlijk niet zo toe, maar iemand moet in staat
zijn om naar zichzelf te kijken en open te staan voor wat er op je pad komt. Iedereen is anders, en anders is
niet goed of slecht, maar gewoon anders. We vragen naar en trainen in een open houding. Naar nieuwsgierig

zijn zonder oordeel. En je eigen grenzen kennen en erkennen en de samenwerking en de verbinding zoeken
met elkaar’
Vast een advies voor al die vrijwilligers die staan de popelen om aan een nieuwe uitdaging te beginnen?
‘Wees jezelf, stel je open op, besef dat ieders rouw uniek is en besef dat het verdriet waar je straks mee te
maken krijgt niet jouw verdriet is, maar dat het wel je eigen verdriet kan raken. Rouw kan ook helend werken.
Leer van elkaar, leer jezelf nog beter kennen (als vrijwilliger) en zie de training ook als een kans voor jezelf.
Weet dat er na de basistraining ook nog andere modules zijn om je verder te verdiepen.’

VPTZ… WAAR STAAT DAT EIGENLIJK VOOR?
De afkorting VPTZ staat voor vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
Dergelijke zorg kan zowel thuis, als in zorginstellingen als in hospices
worden geboden. Maar waar gaat het eigenlijk om?
De V staat voor vrijwilligers. Naast de professionele ondersteuning door
dokters, verpleegkundigen en verzorgenden zijn er heel veel
ondersteunende taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd.
De P staat voor palliatief; het betekent zorg en ondersteuning gericht op
verzachting en verlichting, comfortabel zijn. Het staat min of meer
tegenover curatieve zorg, het medisch en verzorgend handelen gericht op
genezing. De T staat voor terminaal; het betekent dat genezing niet meer
mogelijk is en dat de laatste levensfase is aangebroken. De Z staat voor Zorg.
In Nederland werken circa 200 thuisorganisaties en hospices met totaal ruim 11.000 VPTZ-vrijwilligers.
VPTZ Nederland is de koepelorganisatie. Daar ontlast en ondersteunt men de organisaties die lid zijn. Zij
zetten de vrijwilligerszorg op de kaart, bieden professionele scholing en training aan, beheren een
kennisbank, geven boeken uit en het kwartaalblad Antenne.
Mariëlle Gouwenberg van deze landelijke organisatie: ‘Onze drie belangrijkste taken zijn:
 De VPTZ-academie, met heel veel modules die na de basistraining van belang kunnen zijn voor
vrijwilligers
 Belangenbehartiging voor onze leden (bv op ministerieel niveau)
 Kwaliteitsbewaking.
Wij richten ons niet rechtstreeks tot de vrijwilligers, maar eens in de paar jaar organiseren wij wel
inspirerende vrijwilligersdagen. Ook ontstaan er op regionaal niveau wel onderlinge contacten, als men
behoefte heeft aan kennisuitwisseling.’
VPTZ en ons hospice
In ons hospice nemen gasten hun eigen huisarts en hun eigen, vertrouwde verpleegkundigen/verzorgenden
mee voor alle handelingen die door professionals verricht moeten worden. En natuurlijk spelen zij ook een
belangrijke rol in het rustig begeleiden van hun patiënten. Maar daarnaast zijn veel ondersteunende taken
nodig, zowel voor de gasten zelf als voor hun naasten. Het kan gaan om de sfeer, om een luisterend oor, om
een gesprek, om het maken van maaltijden of iets lekkers tussendoor, om het verzorgen van bloemen of het
groen om het gebouw heen, om persoonlijke verzorging en massages, om
voorlezen of notities maken. Alles wat onze gasten kan helpen om die laatste
levensfase rustig en zo zorgenvrij mogelijk te beleven is van waarde.
Voor dit soort waardevolle taken hebben zich ongeveer 60 vrijwilligers
gemeld. Als vrijwilliger in een hospice kun je iets voor een ander betekenen,
maar het is ook vaak een verrijking voor jezelf. Voor onze gasten en hun
dierbaren is die laatste levensfase een zware tijd van loslaten, maar de tijd
kan ook vaak gebruikt worden om verbinding en rust te zoeken. Misschien

zijn er dingen die nog voor of met iemand geregeld kunnen worden: nog een keer de zee zien, met een
vertrouwd iemand memoreren welke goede of zware tijden nu achter je liggen, afscheid nemen op de eigen
manier. Vrijwilligers helpen de sfeer van rust en acceptatie te creëren, die troostgevend kan zijn.
Wij bieden onze vrijwilligers tussen eind september en eind november 2020 een tweedaagse basistraining
aan, onder leiding van Lobke Lentjes. Gedurende vier dagdelen verkennen ze hun eigen kwaliteiten, maken ze
kennis met andere vrijwilligers en wisselen ze ervaringen en inzichten uit.

TERUGBLIK OP FLYERACTIE AUGUSTUS
Doel van de actie was: geïnteresseerde inwoners van de
Egmonden bereiken met de kerninformatie over wat een
hospice is en hoe ons hospice gaat draaien. We maakten een
folder, lieten er duizend drukken, trommelden een dertigtal
vrijwilligers-in-spé op, en
stonden zo een morgen
allemaal twee uur bij de
ingangen van de drie
supermarkten (Jumbo, AH en
Deka) te flyeren.
Warme sympathie was ons
deel. Veel mensen hadden in
Dorpsgenoten de aankondiging gelezen, wensten ons succes en prezen het
initiatief. Een enkeling wees de folder bars af (‘Ben ik nog niet aan toe’) maar
vaker beloofden mensen de folder thuis te lezen. Eén iemand vroeg met
getrokken portemonnee waar de collectebus stond, een stuk of drie mensen
hadden wel interesse om ook vrijwilliger te worden, en inmiddels hebben zich
ook een aantal mensen gemeld als donateur of als lid van onze Vriendenkring.
De folder is in eigen beheer gemaakt; vormgever was Nick Peetoom, de foto
van de voorzijde was van Jesse Reij.

SAVE THE DATE: VRIJDAG 9 OKTOBER 2020!
We hebben een mooi bericht ontvangen van één van onze sponsors. We krijgen een royale schenking
voor de afbouw en inrichting van ons gebouw. In onderling overleg met de gevers is inmiddels besloten
dat we er een mooie, betekenisvolle overhandiging van zullen gaan maken. In de lokale pers van 2, 6 en 7
oktober kunnen we er iets meer over vertellen. De overhandiging vindt in ieder geval plaats op
vrijdagmiddag 9 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur.

DE VOORTGANG
Begin september 2020: Terwijl buiten nog aan de dakopbouw wordt gewerkt, staat binnen alles in het teken
van het stucwerk.

NIEUWE POSTERS, KLEINE ADVERTENTIES
Al gezien? Omdat één zin soms iets meer kan zeggen dan een heel verhaal. Posters bij de supermarkten,
dorpshuizen, maar ook bij PostaanZee en bij bv boekhandel Dekker&Dekker. En kleine advertenties in lokale
nieuwsbladen. Omdat we alle steun kunnen gebruiken.

DONEREN
Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond.
Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl.
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