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Op 21 augustus 2006 werd de
Stichting Hospice Hardenberg
opgericht met als doel het
realiseren van een hospice in de
Gemeente Hardenberg. Op 22
augustus 2008 kon het hospice,
genaamd ’t Huis aan de Vecht in
Hardenberg worden geopend.
Door de grote vraag naar zorg
ging het bestuur op zoek naar
een tweede hospice locatie in het
Vechtdal. Deze werd gevonden en
op 8 juni 2012 kon het hospice,
genaamd ’t Huis De Pastorie in
Dalfsen worden geopend.
Op 9 januari 2012 heeft er een
statutenwijziging plaatsgevonden
waarin de stichting een nieuwe
naam kreeg t.w. Stichting
Hospice Groep VechtZathe.

Van de bestuurstafel
In één van onze vorige nieuwsbrieven schreven we er al
over; de herziening van ons beleidsplan. Veelvuldig kwam
dit punt terug op de agenda’s van onze vergaderingen. En
nu, ruim een jaar na onze eerste beleidsdag, hebben we in
onze vergadering van maart van dit jaar het nieuwe
“Beleidsplan 2015-2019” vast kunnen stellen. Veel zaken
hebben ons bezig gehouden maar de thema’s ‘Toekomst’
en ‘Samenwerking’ waren nadrukkelijk aanwezig.
Toekomst
Met voldoende inzicht in de diverse doelgroepen zijn we beter voorbereid op de
toekomst. Het is van groot belang te weten hoe onze doelgroep zich ontwikkelt, een
beeld te hebben van het aantal potentiële sterfgevallen daarbinnen, hoe er gedacht
wordt over sterven, de manier waarop en de omstandigheden waaronder.
Ook de effecten van het overheidsbeleid kunnen trends in gang zetten, die de
palliatieve zorg beïnvloeden. De toenemende kosten in de zorg zijn daar een
uitstekend voorbeeld van. Het is een steeds grotere en belangrijke factor.
Bezuinigingen in de zorg zijn noodzakelijk. Dit heeft tot gevolg dat een aantal
ontwikkelingen in de zorg gaande zijn.
o De transitie van AWBZ naar WMO is volop aan de gang. Geld voor het begeleiden van
zorgvragers door verpleging gaat van de Rijksoverheid naar de Gemeenten
o De invulling van de ZorgZwaartePakketten (ZZP) 1 tot en met 3 veranderd waardoor
mensen langer thuis blijven wonen en er een groter beroep op de aanwezige
mantelzorg zal worden gedaan
o Door de ontwikkelingen in de zorg veranderd wellicht ook de wijze van indicatiestelling
en zal het CIZ zich moeten herpositioneren
o Informele zorg krijgt een grotere rol (in samenwerking met de bestaande mantelzorg en
aanwezige professionele zorg) en leidt onvermijdelijk tot een toenemende vraag naar de
inzet van vrijwilligers
De verwachting is dat er een groter beroep gedaan gaat worden op onze hospices en
daardoor ook op onze vrijwilligersgroep. Daarnaast zullen ook collega-zorgverleners te
maken krijgen met een groeiende vraag naar goed opgeleide vrijwilligers binnen hun
organisatie. Hospice Groep VechtZathe vindt het van essentieel belang om een
aantrekkelijke ‘werkgever’ te zijn en te blijven voor de huidige en nieuwe generatie
vrijwilligers. In de afgelopen jaren veel expertise en kennis opgebouwd. Deze expertise
wil ze uitdragen in de maatschappij zodat vrijwilligers die, waar dan ook in de regio,
palliatieve terminale zorg geven, goed geschoold zijn.
Samenwerking
Vanuit beide hospices zoeken we voortdurend naar lokale partners en
samenwerkingsvormen om op een zo goed mogelijke manier inhoud te geven aan
onze doelstelling om het belang van de gasten goed te regelen en voorop te stellen.
Draagvlak voor het hospice binnen de lokale gemeenschap is van essentieel belang
voor het voortbestaan van het hospice, zowel wat betreft de financiën als de
aanwezigheid van vrijwilligers. Lokale samenwerking levert hier een niet onbelangrijke
bijdrage aan.
Naast structureel overleg met vaste gesprekspartners zoekt het bestuur voortdurend
de verbinding met partijen die ook actief zijn op het gebied van palliatief terminale zorg
in het werkgebied. Het feit dat deze overleggen minder structureel zijn wil echter niet
zeggen dat ze minder belangrijk zijn. Het is goed om de ontwikkelingen in onze regio te
volgen, te delen en hierin, waar mogelijk en gewenst, zoveel mogelijk samen op te
trekken of samen te werken. We denken hierbij dan bijvoorbeeld aan Stichting
Terminale Thuiszorg in Ommen, de Stichting Vechtgenoten in Ommen en de Stichting
Hospice Dedemsvaart. Een mooi voorbeeld waar het samen optrekken gestalte krijgt is
het “Palliatief Café Soelaas” waarin een aantal van bovengenoemde partijen
participeren.
Jan Hamhuis, secretaris

St. Hospice Groep VechtZathe
Postbus 137
7770 AC HARDENBERG

Bankrekening: Hospice Groep NL90 ABNA 0442 8850 32
Website: www.hospicegroepvechtzathe.nl
E-mail: info@hospicegroepvechtzathe.nl

Wat cijfers uit 2015 op een rijtje
Hospice ’t Huis aan de Vecht
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

6
85,56
25,67
82,50

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 1
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…
Hospice ’t Huis De Pastorie
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

5
73,89
33,25
78,80

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 1
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…

Boek onder de Loep
Vroeg of laat zullen familieleden en vrienden
afscheid moeten nemen van de gasten die in het
hospice verblijven. Als woorden tekortschieten … is
een handleiding die je van begin tot eind begeleidt
bij het schrijven en houden van een uitvaarttoespraak.
Zelf spreken bij een uitvaart is de meest
persoonlijke manier van afscheid nemen. Geen
redenaar kan zo uit het hart spreken als degene die
de pijn voelt’, aldus Dona en Kruit.
Maar je hebt meer nodig dan je gevoel tijdens het
schrijven van een uitvaarttoespraak. En dat leggen
de auteurs kort maar krachtig uit in het boekje, dat
uit drie delen bestaat: De voorbereiding, het
schrijven en het spreken. Zo raden zij aan
uitgebreid te praten met andere familieleden en
met vrienden van de overledene, herinneringen op
te halen en die vervolgens op te schrijven. Daarna
orden je alle herinneringen en geef je ze een thema
mee. Ten slotte bedenk je een begin, een midden
en einde van de tekst. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.
In tien stappen begeleiden de auteurs je van een
vaag idee naar een toespraak. En dat is de
meerwaarde van deze uitgave. Achterin staan alle
stappen in het schrijfproces overzichtelijk op een
rijtje.
Dit boek is voor slechts € 12.95 te bestellen via
k.egberts@hospicegroepvechtzathe.nl .
De schrijvers van het boek doneren per verkocht
exemplaar een bedrag aan het hospice.
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Hospice / Palliatief Café Soelaas in de ether
Op woensdag 4 februari 2015 organiseerden we binnen
het Palliatief Café Soelaas een inspiratiedag met als
thema `van Hart tot Hart´. Een kleine 70 mantelzorgers,
vrijwilligers en andere belangstellenden hadden zich
opgegeven om deel te nemen aan de verschillende
workshops.
Dankzij een prachtige bijdrage van het Monuta Charity
Fund van maar liefst € 2.000 konden alle inschrijvers niet alleen gratis deelnemen
maar kregen zij na afloop ook nog eens een mooie ‘goody bag’ vol inspiratie mee
naar huis.
Naar aanleiding van deze inspiratiedag kregen we een
uitnodiging van lokale omroep NOOS om over het
verloop van deze mooie avond, alsmede over de functie
en de doelstelling van hospice ’t Huis aan de Vecht in
Hardenberg wat te komen vertellen in het
radioprogramma Noos Magazine. Heeft u deze
uitzending gemist en wilt u die nog eens terugluisteren?
Dat kan! Neem dan een kijkje op onze website
www.hospicegroepvechtzathe.nl en onder de locatie
Hospice ’t Huis aan de Vecht/nieuwsflits kunt u het
programma terugvinden.
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