Wat anderen zeggen…
Huisarts M. Comans, Alkmaar na een
telefonisch consult:
Beste Yvonne,
Heel erg bedankt voor je verslag. Het
heeft me enorm gesteund, want ik stond
onder grote druk.
Wat kan een kritisch luisterend oor al veel
betekenen! Heer is gisteren rustig
overleden.
Groeten,
Marc Comans, huisarts te Alkmaar

Huisarts van der Maarel, Castricum
na een SCEN-consult:
Om te illustreren dat Yvonne
een betrokken en attente SCEN-arts is,
laat ik u graag meelezen met
onderstaande mail:
Wendy,
Heb jij in beeld dat hij een ICD
heeft waarvan de shockfunctie nog
aanstaat?
Ik heb een magneet voor nood.
Groetjes,
Yvonne G. van Ingen

Zij heeft gezorgd dat ik de magneet
bij de praktijk in de brievenbus bezorgd
kreeg en heeft de dag na de
euthanasie nog contact gezocht of
alles goed verlopen was. Echt iemand
waar je terecht kunt met vragen over
zorg rond het levenseinde!
Wendy van der Maarel, huisarts te
Castricum
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Mei 2015 Angèle Jonker, nav
medebehandeling bij euthanasiewens
bij een patiënt met dementie:
Yvonne heeft het verzoek tot euthanasie
van een cliënt woonachtig in onze
woonzorgboerderij met grote
zorgvuldigheid behandeld.
Omdat er dementie gediagnosticeerd was,
bleek een psychiatrische beoordeling
tot wilsbekwaamheid benodigd naast
de overige zorgvuldigheidseisen.
Daarnaast is door Yvonne een
humanistisch raadsvrouw betrokken
geraakt. Veel aandacht en tijd ging uit
naar de definitieve bevestiging van de
geuite wens. In oprechte relatie met de
familie en gelijkwaardige samenwerking
met 'de verzorging' is de vurige en
langdurige wens van de cliënt, een
oproep aan ons allen geworden. De
diverse verdiepende en verduidelijkende
gesprekken met de cliënt, de familie,
betrokken behandelaren en de verzorging
zijn steeds in goede sfeer verlopen,
leidend tot zeer heldere (vervolg)afspraken. Yvonne toonde zich
betrouwbaar en betrokken, beschikbaar
en bereid. Ook in de communicatie naar
het team. Geen vraag was haar teveel.
Vanuit onze organisatie niets dan lof over
de professionele wijze waarop met
Yvonne de procedure is doorlopen.
Ook wij berustten in de wens van deze
cliënt, en zijn familie.
Angèle Jonker,
Stichting JonkersZorg
Hoogwoud

