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Kuria-leerstoel voor hoogleraar Lia van Zuylen
Sinds januari 2020 is Lia van Zuylen werkzaam als hoogleraar klinische palliatieve zorg in Amsterdam UMC.
Ze bekleedt de Kuria-leerstoel.
De aanstelling en bekostiging van de nieuwe
hoogleraar door stichting Kuria draagt
volgens het bestuur bij aan het verbreden
van het draagvlak van de palliatieve zorg
binnen Amsterdam UMC en versterkt
het Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Amsterdam. Van oudsher is het de missie
van stichting Kuria om palliatieve zorg in
en vanuit het hospice bereikbaar te maken
voor iedereen in de stad, ongeacht afkomst
of achtergrond. Vanuit deze missie wordt
ook de palliatieve zorg in het Amsterdam
UMC actief ondersteund door de al lang
bestaande samenwerking met de afdeling
anesthesie/pijngeneeskunde.
Daarnaast
dragen de medewerkers van het hospice
sinds jaren bij aan het verder ontwikkelen
van kennis over palliatieve zorg. Het is de
overtuiging van het bestuur dat de nieuwe
Kuria-leerstoel past bij deze activiteiten en
ze verder versterkt. Het bestuur is blij met
de persoon van Lia van Zuylen en heeft er

‘Primair ben ik een dokter die
voor patiënten zorgt.’

vertrouwen in dat zij zal bijdragen aan de
missie van stichting Kuria.
Palliatieve zorg integreren
Lia is als internist-oncoloog gespecialiseerd
in de palliatieve zorg. Ze werkte 23 jaar in het
Erasmus MC in Rotterdam. Lia: ‘Ik hield me
in Erasmus MC naast de patiëntenzorg bezig
met onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling
van dit vakgebied. Dat werk zet ik voort in
Amsterdam.’ Lia wil dat palliatieve zorg meer
wordt geïntegreerd in de oncologische zorg
en deel gaat uitmaken van de behandelingen.
‘Primair ben ik een dokter die voor patiënten
zorgt. En dus gaat veel van mijn aandacht uit
naar hoe de palliatieve zorg aan het bed en
in de spreekkamer beter kan. Mijn ambitie
is dat palliatieve zorg uiteindelijk door
elke behandelaar kan worden uitgevoerd.
Uiteraard in multidisciplinair verband en zo
nodig met ondersteuning van experts op het
gebied van palliatieve zorg. De verbinding
met het consultatieteam palliatieve zorg,
dat al jaren actief is in Amsterdam UMC en
gecoördineerd wordt vanuit de afdeling

anesthesie/pijngeneeskunde, is daarom
ook een belangrijk aandachtspunt. Ik ben
direct van harte welkom geheten door deze
experts en inmiddels maak ik deel uit van het
consultatieteam.’
Symptoomverlichting
Om de palliatieve praktijk verder te
verbeteren, is onderzoek nodig. Ook daar
gaat Lia’s hart naar uit. ‘De komende vijf
jaar ga ik me in elk geval met meerdere
onderzoekskanten bezighouden. Ik wil
onderzoeken hoe we bepaalde symptomen
bij patiënten beter kunnen verlichten. Dit
naar het voorbeeld van het onderzoek dat
al gedaan is naar ‘reutelen’, het luidruchtig
ademhalen van iemand in de stervensfase.
Naasten ervaren dat reutelen als erg naar. We
hebben onderzocht of medicatie het reutelen
kan voorkomen. Aan dit onderzoek heeft ook
Kuria meegewerkt. Een ander onderzoek
zal gaan over proactieve zorgplanning. We
willen onderzoeken hoe we patiënten en hun
naasten beter kunnen voorbereiden op een
gesprek met de dokter. >

> Zodat er tijdens dat gesprek meer ruimte
komt voor diepere vragen, zoals de betekenis
van een behandeling op de kwaliteit van
leven en de afweging wat voor deze patiënt
van belang is nu er geen genezing meer zal
zijn.’
Onderzoek in hospice
Lia wil voor haar onderzoeken graag samenwerken met hospice Kuria. ‘Sommige onderzoeken zijn alleen uit te voeren bij patiënten
die weten dat ze in de laatste fase zijn. Soms
roept onderzoek in het hospice wel vragen
op. Kun je mensen in deze laatste fase nog

wel belasten met onderzoek? En hoe ervaren hun naasten dat? Uit het onderzoek naar
reutelen is gebleken dat het haalbaar is. Bij
opname van nieuwe bewoners vragen we of
ze willen meewerken. Mensen die hiervoor
kiezen zijn vaak heel erg bereid om mee
te doen, om nog iets bij te dragen aan de
mensheid.’ De relatie met Kuria is heel goed,
zegt Lia. ‘Zowel Kuria als ik willen de kennis
rondom palliatieve zorg in de allerlaatste levensfase verbeteren. Dat schept een band.
Ik ken de mensen van Kuria persoonlijk en
werk graag met ze samen.’ Lia’s christelijke
achtergrond helpt haar in de verbinding met

patiënten, in het ziekenhuis en in Kuria. ‘Ik
ben opgegroeid met ‘deo volente’. Ik vind het
belangrijk dat mensen steun halen uit hun
geloof, welk geloof dat ook is. Tegen mensen
met een moslimachtergrond kan ik ‘inshallah’ zeggen. Is dat gepast als niet-moslim? Ik
denk het wel. Ik zeg het uit diep respect en
bedoel ermee: ik zie je en erken je als mens
in zijn geheel.’
De oratie van Lia vindt plaats op 17 december 2020. Ook vindt er die dag een symposium plaats.

Palliatieve zorg aan dak- en thuislozen
Kuria heeft subsidie gekregen van ZonMw voor onderzoek naar een adviesrol in de palliatieve zorg aan daken thuislozen die palliatieve zorg nodig hebben. Hiervoor is een landelijk project gestart. Voor Amsterdam
is Kuria een samenwerking gestart met de maatschappelijke opvang. Doel is de kennisuitwisseling rondom
palliatieve zorg aan (ex-)dak- en thuislozen in kaart te brengen en te optimaliseren.

Uitdagende zorg
Margriet Wieles: ‘Palliatieve zorg aan dak- en
thuislozen is soms best een uitdaging. Er kan
sprake zijn van psychosociale of psychiatrische problematiek vaak in combinatie met
verslaving. In het hospice weten wij precies
wat we moeten doen als iemand benauwd
wordt, maar we weten minder over ingewikkeld gedrag.’ Daarom kan Kuria gebruikmaken van de expertise van de maatschappelijke opvang. ‘Laatst heeft het volledige
verpleegkundig team scholing gekregen
van medewerkers van de maatschappelijke
opvang over omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. En als we tegen een probleem
aanlopen bij een bewoner, bellen we de
begeleiders voor consultatie. Het is ontzettend fijn dat we dan even met elkaar kunnen
sparren.’
Symptoommanagement
Tegelijk weet de maatschappelijke opvang

weer minder over omgaan met ernstig zieke
cliënten. Margriet deelt als verpleegkundig specialist palliatieve zorg daarom haar
expertise met het Leger des Heils en HVO
Querido, de aanbieders van maatschappelijke opvang in Amsterdam. ‘Ik sluit aan bij
multidisciplinaire overleggen over cliënten
die ernstig ziek zijn. Dan vertel ik de begeleiders bijvoorbeeld over symptoommanagement. Wat kun je doen bij benauwdheid?
Maar ook: hoe ga je het gesprek aan over wat
een cliënt wil in de laatste fase? Is een stap
naar het ziekenhuis of hospice wel gewenst?’
Leren vooruitdenken
Elke cliënt in de maatschappelijke opvang
is anders en heeft eigen problematiek.
Een standaard aanpak is er dan ook niet.
Margriet: ‘Ik denk per cliënt mee over een
goede aanpak. Zo is er een ernstig zieke
mevrouw in de maatschappelijke opvang
met smetvrees. Zij heeft een wond die

Elke cliënt in de maatschappelijke opvang is anders
en heeft eigen problematiek.
Een standaard aanpak is er dan
ook niet.
verzorgd moet worden. Maar vanwege haar
smetvrees wil ze haar kamer na elke wondverzorging een uur lang poetsen. Ik adviseer
dan bijvoorbeeld om de wond op een andere
plek te verzorgen. En ik help met vooruitdenken. Want als deze mevrouw straks meer
zorg nodig heeft, kan je nu al nadenken hoe
je dat gaat doen.’

Ontvang Kurieus nu
ook digitaal

Ook dit keer valt Kurieus weer
gewoon op uw deurmat. Veel lezers
vinden het fijn om een papieren
versie in handen te hebben. Maar
ook ontvangen wij signalen dat
sommige donateurs Kurieus liever
digitaal lezen. Een digitale variant
scheelt papier en is gemakkelijker
door te sturen naar meerdere lezers.
Natuurlijk willen wij aan beide
wensen tegemoetkomen. Daarom
brengen wij Kurieus in het vervolg uit
als papieren én digitale versie.
Wij leggen u de keuze voor. Wilt u
Kurieus gewoon per post blijven
ontvangen? Dan hoeft u niets te
doen. De postbode brengt het blad
ook de volgende keer weer bij u
thuis. Ontvangt u Kurieus liever
digitaal? Stuur dan een e-mail
naar secretariaat@kuria.nl en uw
e-mailadres komt in een mailbestand.
De volgende keer ontvangt u Kurieus
dan uitsluitend via de digitale
snelweg.

Attenties

De bewoners van Hospice Kuria zijn
al een paar keer in het zonnetje gezet
door buurtbewoners die in deze corona-tijd meeleven met hen: Kaarten
met een bemoediging, een mooie
tekening en lekkers! Lieve gebaren
en attenties!

Kuria in tijden van corona

De wereld is in de greep van de coronacrisis en ook Kuria moet omgaan
met risico’s en onzekerheden. Wat zijn de maatregelen van Kuria en
hoe is de situatie?
Beperkt bezoek
Jaap Gootjes: ‘Binnen het hospice hanteren
we de maatregelen van het RIVM. Dat
betekent anderhalf meter afstand houden
en veel handen wassen. Bezoek binnen
de palliatief terminale zorg is gelukkig nog
beperkt toegestaan, daar zijn we heel blij
mee. Maar verkouden personen blijven
buiten. En per bewoner mogen er nog maar
drie bezoekers komen, één per keer. De
algemene ruimten zijn gesloten, bezoek gaat
dus direct naar de kamer van de bewoner en
van de kamer weer naar de uitgang.’

corona zo snel mogelijk op te nemen. Dan
komen daar weer de schaarse plaatsen
vrij, waar nu alleen de meest zieke mensen
zonder corona terecht kunnen. De druk op
onze bedden is dus heel groot.'
Daarbij komt dat een groot deel van de
vrijwilligers tijdelijk is gestopt omdat ze
tot de risicogroep behoren. ‘Met een grote
actie werven we nu vrijwilligers die tijd over
hebben en ons tijdelijk willen helpen. Die
actie werpt zijn vruchten af. We zijn heel blij
met alle versterking, want die hebben we
keihard nodig.’

Spannend
Medio april is nog geen enkele bewoner van
Kuria getroffen door het virus. Jaap: ‘Maar
het is spannend. We hebben een beperkte
voorraad beschermende middelen in
huis, zoals mondmaskers, handschoenen
en overschorten. We weten allemaal dat
deze producten moeilijk leverbaar zijn. Als
een van onze bewoners verdacht is van
besmetting met corona, hebben wij in ieder
geval voldoende beschermende middelen.
Via een centraal verdelingssysteem kunnen
we vervolgens een beroep doen op meer
beschermende middelen.’

Dit artikel is eind april geschreven. De situatie
kan inmiddels zijn veranderd.

Bedden vol
In de stad wordt een groot beroep gedaan
op Kuria, merkt Jaap. ‘De ziekenhuizen
vragen ons om terminale patiënten zonder

Vrijwilligers nodig
Wil je ook aan de slag als vrijwilliger
bij Kuria, voor langere tijd of tijdelijk?
Jouw hulp is hard nodig. Meld je
bij de vrijwilligerscoördinator Netty
de Haas: via vrijwilliger@kuria.nl of
020-6790797
Buddyzorg
De buddyzorg van Kuria gaat ook in deze tijd
gewoon door, maar dan met name via de
telefoon en beeldbellen. De buddycliënten
zijn heel blij met de aandacht die ze ook op
deze manier ontvangen van hun buddy.

Nieuwe collega’s!
Erg blij zijn we met de aanstelling (per 1 maart) van 3 nieuwe collega’s: Mijs van der Griek en
Ineke Groen als hospicemedewerker en Elly Stam als maatschappelijk werker. Welkom!

Financieel Jaarverslag 2019 van Stichting Kuria
Bedankt voor uw bijdrage in 2019!
Stichting Kuria werft middelen om o.a.
Stichting Kuria Zorg (hospice) en Stichting Kuria Vrijwilligers te ondersteunen.
In 2019 is financiële ondersteuning verstrekt
aan Stichting Kuria Zorg voor verdere professionalisering om de deskundigheid van
de medewerkers en vrijwilligers op niveau
te houden en aan de Associatie Hospicezorg
Nederland voor het project ‘ontwikkelen
Prezo Hospicezorg’ (een kwaliteitskeurmerk). Hiervoor is geen bekostiging vanuit

de (lokale) overheid en de zorgverzekeraar.
Ook werd financiële ondersteuning verstrekt
aan stichting Kuria Zorg om de extra personele kosten voor het in 2017 gestarte inloophuis Vita Valerius te dekken. In 2019 is deze
activiteit gecontinueerd en uitgebreid met 1
dag per week. De uitbreiding is gefinancierd
door Stichting Kuria.

Zuylen, internist oncoloog, benoemd is tot
hoogleraar Kuria-leerstoel Klinische Palliatieve Zorg. Deze Kuria-leerstoel´zal 5 jaar
(financieel) ondersteund worden door Stichting Kuria.
Lees het volledige jaarverslag welke uiterlijk eind juni gepubliceerd gaat worden op
www.kuria.nl/jaarverslag

Ook is er in 2019 is een overeenkomst gesloten met het Amsterdam UMC waardoor het
mogelijk is geworden dat prof. dr. Lia van

Overzicht met inkomsten

Overzicht met uitgaven

Totale inkomsten: € 773.000

Totale uitgaven: € 473.000

17%
4%
3%

52%

24%

Hospice Kuria
Vrijwilligers
Buddyzorg
Buddy’s

Donateurs
€ 133.000
Kerken en gemeenten
€ 29.000
Legaten
€ 26.000
Verhuur
€ 183.000
Financiële baten
€ 402.000
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Colofon
Kurieus verschijnt tweemaal per jaar en
wordt verzonden aan donateurs en kerken.
Tekst: Annemijn Molenaar, PgUp tekst
Foto’s: Jan Marius Louwerse
Vormgeving: Kees Jongboom
Eindredactie: Jaap Gootjes en Jeanette
Louwerse-Niewold

mensen zijn
opgenomen in
Kuria
Vrijwilligers.
17 zijn er gestopt
20 zijn er gestart
cliënten kregen
ondersteuning
van buddyzorg
buddy’s.
9 zijn er gestopt
16 zijn er gestart

8%

50%
42%

Gebouw
€ 236.000
Innovatie, Onderzoek en
Kwaliteitsverbetering
€ 197.000
Organisatiekosten
€ 40.000

Dit betekent een positief resultaat van € 300.000.
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Doelstelling
Het bieden van christelijke gastvrijheid
en verzorging aan mensen die aan een
ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het
sterven moeten voorbereiden.
Correspondentieadres
Stichting Kuria, Postbus 51130
1007 EC Amsterdam
stichting@kuria.nl
IBAN: NL80 INGB 0000 008377
IBAN: NL45 ABNA 0445965495
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jaar is de
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Bezoekadres
Hospice Kuria, Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam
020-6790797
secretariaat@kuria.nl
www.kuria.nl

