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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
Het Ministerie van VWS geeft subsidie voor het faciliteren
van de vrijwillige palliatieve zorg en het in stand houden van
een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken
palliatieve zorg. Hiervoor is de regeling Palliatieve
Terminale Zorg in 2007 opgezet. Deze regeling komt per
1 januari 2017 te vervallen. Het Ministerie van VWS wil,
voordat er een nieuwe faciliteit wordt uitgewerkt, een
evaluatie van de huidige regeling over de periode
2007-2015. Het Ministerie van VWS heeft ‘bureau HHM’
gevraagd deze evaluatie uit te voeren.
Eind juni ontvingen wij van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie van Vrijwilligers in
de Palliatieve en Terminale Zorg waarbij ook wij zijn aangesloten, een mail met
bovengenoemde tekst en het verzoek om de bijbehorende enquête binnen 14 dagen in
te vullen. Zoals we al wel vaker hebben geschreven is de subsidie die wij van de
overheid krijgen verre van toereikend (de subsidie dekt ongeveer 50% van de totale
exploitatie!) en als de subsidieregels worden aangepast is het zaak om je invloed
zoveel als maar mogelijk is aan te wenden en dus hebben we de enquête ingevuld.
Op 21 juli werd de eerste van twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om de
resultaten uit de enquête toe te lichten en de mogelijkheden voor de toekomst te
inventariseren. Op dat moment hadden 125 van de 207 aangesloten organisaties de
enquête ingevuld, een response van 60%. Een grote meerderheid gaf aan dat zij willen
dat het Ministerie van VWS de subsidieregeling blijft uitvoeren en dit niet gaat
overhevelen naar de Gemeenten (WMO) of de Zorgverzekeraars. Een eenduidige
landelijke regeling is van groot belang! Wij hopen dat de overheid werkzaamheden van
de organisaties binnen de Palliatieve Terminale Zorg op waarde weet te schatten en
zorgt voor een regeling die o.a. eenvoudig is en jaarlijks wordt geïndexeerd zodat de
hospices ook in de toekomst hun belangrijke en waardevolle werk kunnen blijven doen.
Jan Hamhuis, secretaris
Vechtdal Haringparty
Voor een groot deel moeten we voor onze hospices zelf
fondsen werven om dat deel van de exploitatie dat niet
vanuit de overheidssubsidie is gedekt bij elkaar te brengen.
U snapt dat we daarom erg blij waren dat de drie hospices
in de regio t.w. Hospice Dalfsen, Hospice Dedemsvaart en
Hospice Hardenberg door de ondernemers uit het Vechtdal
waren uitgekozen als het goede doel van de jaarlijkse
Vechtdal Haringparty.
En dus togen wij, onze hospicecoördinatoren Marieke en Karien en ondergetekende,
namens de Hospice Groep naar Landgoed Het Laer in Ommen waar de spectaculaire
veiling van het eerste vaatje ‘Hollandse Nieuwe’ zou gaan plaatsvinden. RTL
presentator Roelof Hemmen en Vechtstede Notaris Rogier Lukas stimuleerden de vele
aanwezigen tot het uitbrengen van prachtige biedingen waardoor aan het eind een
opbrengst van maar liefst € 22.800 op de teller stond, een superbedrag!!
Zo kan elk hospice het prachtige
bedrag van € 7.600 tegemoet zien.
We zijn hier heel erg blij mee en we
zijn de organisatie van de Vechtdal
Haringparty 2015 dankbaar dat zij
met hun keuze hebben aangegeven
de werkzaamheden die de vele
vrijwilligers in de hospices verrichten
weten te waarderen.
Aad Kolthof, staffunctionaris
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Wat cijfers uit 2015 op een rijtje
Hospice ’t Huis aan de Vecht
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

14
66,75
20,21
75,43

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 3
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:

11
42,22
16,27
76,91

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 3
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…

Boek onder de Loep
'We kunnen niets meer voor u doen.' Je zal het in
de spreekkamer maar te horen krijgen. Gelukkig
klopt het niet. Artsen en andere zorgverleners
kunnen nog een heleboel doen, ook als beter
worden er niet meer in zit. En zeker kunnen patiënt
en naasten dat.
Dit boek gaat over zorg en zelfzorg in de laatste
levensfase. Wat mag je van zorgprofessionals
verwachten? Wat kun je als patiënt zelf en kunnen
je familie en vrienden doen om de finale van het
leven zo goed mogelijk te maken?
Ook gaat dit boek over weerbaar zijn en weerbaar
maken. In het 'levenseindedebat' lijkt autonomie
een schraal begrip geworden: ja kunnen zeggen
tegen de gifkraan. Volgens de auteurs van 'Wat Titel: Wat nu ?
nu?' veronderstelt echte autonomie in de eerste Auteur: Jaap Schuurmans &
Bert Ummelen
plaats goed geïnformeerd zijn. Wie goed
geïnformeerd is kan pas keuzes maken.
Uitgeverij: Bohn Stafleu
van Loghum
'Eindelijk een samenhangend boek dat mensen
Boek:
ISBN
9789036807616
met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten
€ 15,00
wegwijs maakt in de palliatieve zorg. Op nuchtere
wijze gaan de auteurs in op de meest
www.hospicegroepvechtzathe.nl
voorkomende klachten en problemen, de
mogelijkheden van zelfzorg en de professionele
zorg die verwacht mag worden. Het lofwaardige
doel is mensen te helpen zo lang mogelijk regie
over hun leven te houden' zegt Kris Vissers,
hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, UMC
St Radboud.
12 mei, Internationale Dag van de Verpleging
12 mei 2015 was het weer de Internationale Dag van de
Verpleging. Deze dag is hiervoor gekozen omdat het de
geboortedag was van Florence Nightingale (1820-1910)
die wordt gezien als de grondlegster van het
verpleegkundig beroep.
Voor ons reden om al onze vrijwilligers, die ook in het
afgelopen jaar weer ‘gewoon’ hun werk in en om het
hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg en hospice
’t Huis De Pastorie in Dalfsen gedaan hebben te bedanken
voor hun onvermoeibare inzet en enthousiasme. Zij
hebben er, samen met onze fantastische coördinatoren,
voor gezorgd dat de gasten zich bij ons echt welkom en
thuis mochten voelen.
Met veel genoegen hebben we hen ook dit jaar weer de prachtige en zeer
diverse “Goedemorgen!scheurkalender” aangeboden. Opnieuw een heel
jaar lang, van 12 mei 2015 tot 12 mei 2016, weer een dagelijkse anekdote,
een fraaie spreuk of gezegde, een heerlijk recept, een wetenswaardigheid,
etc. Een kalender boordevol leuke, inspirerende en positieve informatie.
Speciaal voor hen die verzorgen het begin van een hele goede morgen,
elke dag opnieuw.
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