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Missie en visie
Stichting VPTZ Wijchen bestaat uit Hospice Wijchen en Thuiswaken Wijchen. De stichting heeft als missie: 
“het bieden van uitstekende dienstverlening aan de stervende mens en diens naasten”. Deze dienstverlening 
bieden wij vanuit de visie: doodgaan en het proces van sterven dat daaraan voorafgaat, is een onderdeel van 
het totale leven van een mens.

Voor ondersteuning thuis in de laatste fase van het leven kunnen inwoners van de gemeente Wijchen een 
beroep doen op de deskundige vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen. Zowel overdag, ‘s avonds als ‘s nachts 
kunnen onze vrijwilligers waken en steunen.

Hospice Wijchen biedt ruimte aan 4 gasten om in een huiselijk warme sfeer in rust de laatste dagen van hun 
leven te leven. Het hospice is er voor ieder mens met een levensverwachting van minder dan drie maanden. 
Aan alle gasten wordt met respect en aandacht voor hun wensen die zorg geboden die nodig is voor hun 
welbevinden. 



Voorwoord

Het lustrum jaar kreeg in maart 2020 een bizarre wending. De wereld raakte in de 
ban van de COVID-19 pandemie. De gezondheidszorg kwam onder grote druk te 
staan, maar ook de economie en de samenleving bleven niet gespaard. Wij waren 
niet in staat de veiligheid van onze vrijwilligers te garanderen en hebben helaas 
moeten besluiten ons Hospice te sluiten en het Thuiswaken stil te leggen.

Het is prachtig om te zien hoe veerkrachtig onze organisatie is. We zijn niet bij de 
pakken neer gaan zitten, maar we hebben de bijzondere situatie benut door het 
gebouw na de eerste vijf jaar van intensief gebruik weer tot in detail spic en span 
te maken. Met onze partners hebben afspraken gemaakt en protocollen 
ontwikkeld om het Hospice weer veilig in gebruik te kunnen nemen tijdens de 
pandemie. In het najaar hebben we deuren opnieuw geopend, het Thuiswaken 
kan pas na het heropenen van de samenleving opgepakt worden.

De steun van de Wijchense samenleving is onveranderd voelbaar. Veel nieuwe 
vrijwilligers beantwoorden onze oproep om in deze moeilijke tijd te komen werken 
in het Hospice. De stichting Vrienden van VPTZ Wijchen wist succesvol nieuwe 
donateurs en certificaathouders te werven.

Graag bedank ik namens het bestuur onze vrijwilligers, medewerkers en directie, 
maar ook de Wijchense samenleving voor de manier waarop wij ons met elkaar 
door deze pandemie weten heen te slaan.Rob Jeurissen

Voorzitter bestuur VPTZ Wijchen



2020 was een bijzonder jaar
We zijn het jaar 2020 gestart met een jaarplan vol ambities en een programma van feestelijke 
lustrumactiviteiten. Hospice Wijchen bestond in 2020 vijf jaar en Thuiswaken maar liefst dertig jaar. 

Op 1 februari is het lustrumjaar geopend met een feestelijke en inhoudelijke bijeenkomst voor vrijwilligers en 
genodigden. Er waren dankwoorden van Burgemeester Verheijen van Wijchen en er was een vlammend 
betoog over de geschiedenis en heden van de palliatieve terminale zorg door Prof Kris Vissers van de 
Radboud Universiteit. De boodschap was: Hospice en Thuiswaken Wijchen en de vrijwilligers die zich daar 
inzetten zijn verbonden met de Wijchense gemeenschap en niet meer weg te denken.

Vanwege de uitbraak van de corona (COVID-19) pandemie is 2020 daarna een heel anders en bijzonder jaar 
geworden. Er is vol ingezet op het managen van de crisis en de impact daarvan. Er is ingezet op veiligheid 
door middel van afspraken en richtlijnen, samenwerking met de ZZGzorggroep en in de regio, werving van 
nieuwe vrijwilligers en binding met alle bestaande vrijwilligers. Na een tijdelijke stop is uiteindelijk continuïteit 
gerealiseerd in de dienstverlening in het hospice en het aanbod van thuis waken.

Het jaar is afgesloten met de realisatie van een herdenkingsmonument in de tuin van het hospice. Hier 
kunnen geliefden even stil staan bij het verlies van een dierbare en de herinneringen aan het leven. En 
tegelijk markeert het voor de organisatie Hospice en Thuiswaken Wijchen een bijzonder jaar.     



Veerkracht in de organisatie
Hospice en Thuiswaken Wijchen in het coronajaar 2020

Maart

COVID-19

Eerste maatregelen 
ingezet: protocollen 
voor veiligheid

Noodscenario’s 
opgesteld

Landelijk geen 
beschermings-
middelen voor 
vrijwilligers 
beschikbaar

April

Veiligheid

Vele vrijwilligers 
behoren tot 
risicogroep zijn niet 
inzetbaar

Op 16 april laatste 
aanwezige gast in 
hospice overleden en 
besluit deuren 
tijdelijk te sluiten om 
veiligheid te 
waarborgen

April -
september

Tijdelijk stop

Hospice gesloten en 
tijdelijk geen inzetten 
thuis

Organiseren van 
waarborgen voor 
veiligheid  en 
continuïteit

Telefonisch bereikbaar 
om mensen bij te staan 
en door te verwijzen

September

Herstarten

1 september 
hospice weer open 
en thuisinzet 
mogelijk

Vrijwilligers zijn 
geschoold in 
hygiëne proto-
collen en gebruik 
persoonlijke 
beschermings-
middelen

Oktober -
december

“Er zijn”

Groep nieuwe 
vrijwilligers meldt 
zich. Inwerken 
vindt plaats op de 
werkvloer

Continuïteit van 
inzet in hospice

Thuiswaken weinig 
aanvragen en nog  
beperkt aantal 
vrijwilligers 



Coronamaatregelen

In navolging van de landelijke maatregelen en adviezen van de hygiëne commissie van de ZZGzorggroep en 
die van de landelijke koepel VPTZ- Nederland is Hospice en Thuiswaken Wijchen de coronacrisis te lijf gegaan 
met maatregelen zoals:

▪ Werken met een aangepast rooster in het hospice en inzet van coördinatoren, om met een minimaal 
aantal vrijwilligers toch continuïteit te kunnen bieden in het hospice. Tegelijkertijd werven en inwerken van 
nieuwe vrijwilligers. Ook binding houden met de vrijwilligers die tijdelijk niet inzetbaar zijn.

▪ Protocollen en richtlijnen voor veilig werken in coronatijd opstellen en continue bijstellen. Instrueren van 
vrijwilligers en hen complimenteren met kleine attenties. Het aanschaffen van de benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

▪ Opstellen van bezoekregelingen die rekening houden met de ernst van de coronapandemie en de 
richtlijnen van het RIVM maar tegelijkertijd ook recht doen aan de wenselijke nabijheid van dierbaren in de 
terminale fase. 

▪ Organiseren van testbeleid bij instroom van nieuwe gasten/cliënten en tevens uitstroom naar 
gespecialiseerde COVID-afdelingen bij een bewezen corona-besmetting van een hospice gast.



Verder gerealiseerd in 2020
Nieuw Vrijwilligers In beeld Samenwerking

Aanschaf van een 
douchestoel, nieuwe 
tuinmeubels en 
verpleegartikelen. De 
garderobe verbouwd tot 
hygiënische opbergruimte. 
Met dank aan Roparun

1 februari opening 
Lustrumjaar met onder 
andere een lezing van Prof. 
Kris Vissers over de waarde 
van vrijwilligers

Film gerealiseerd met een 
beeld van Hospice en 
Thuiswaken Wijchen: link 
invoegen

Nauwe samenwerking met 
verpleegkundig team van 
ZZGzorggroep voor 
waarborgen van kwaliteit en 
continuïteit

Hospice tijdens sluiting 
binnen helemaal opgeknapt 
en geschilderd door de klus-
en tuinvrijwilligers

Binding met de vrijwilligers 
middels tijdelijke wekelijkse 
nieuwsbrief “Opkikker”. 

In de media middels een 
artikel in Gelderlander (link 
invoegen) en regelmatige 
berichten in lokale media 
(Wegwijs) en op social media

In contacten in Netwerk 
Palliatieve Zorg Zuid 
Gelderland aandacht voor 
positie van 
vrijwilligersorganisaties 
gevraagd

Herdenkingsmonument 
ingericht in de tuin van het 
hospice

Nieuwe vrijwilligers 
aangetrokken en het 
inwerkprogramma in de 
praktijk vorm gegeven 

In het hospice is kleur 
aangebracht op de 
binnendeuren, door 
deurstickers van kleurige 
schilderijen aan te brengen

Deelname van directeur in 
VPTZ werkgroep voor 
ontwikkelen van een 
handzaam kwaliteits-
instrument



Thuiswaken in cijfers

KERNPUNTEN IN 2020

▪ Thuiswakers zijn overdag en in de nacht inzetbaar. 

Van de inzetten in 2020 was 5,3% overdag en 94,7% 

‘s nachts. De inzet was gemiddeld 1,7 dagen.

▪ Het aantal aanvragen is vanaf april vrijwel stil komen 

te liggen. Ook is het aantal inzetbare vrijwilligers 

kleiner. Zodra er zicht is op een vaccin tegen corona 

willen deze vrijwilligers wel weer starten.

▪ Verwijzers

- Cliënt zelf of naaste 2

- Huisarts 1

- Thuiszorg/wijkverpleging 4

CIJFERS CLIËNTEN

Thuiswaken 2020 2019

Aantal aanvragen 7 45

Aantal inzetten thuis 3 24

Aantal waak-uren 48 1110



Hospice in cijfers

KERNPUNTEN IN 2020

▪ Hospice Wijchen biedt palliatief/terminale zorg en 
ondersteuning in een huis met 4 sfeervol ingerichte 
kamers.

▪ Het grote verschil tussen het aantal aanmeldingen en 
het aantal opnames is te verklaren door de periode 
van sluiting in verband met COVID-19.

▪ Verwijzers zijn

- Cliënt zelf of naaste 4

- Huisarts 4

- Thuiszorg/wijkverpleging 6

- Ziekenhuis 5

CIJFERS GASTEN

Hospice 2020 2019

Aantal 

aanmeldingen

67 86

Aantal opnames 19 54

Bezettings-

percentage

48,77% 72,12%

Aantal ligdagen 712 1053



De verhalen

De zorg en aandacht in de laatste levensfase gaat over 
levensverhalen. Zo laat ook de kwaliteit van onze zorg zich het beste 
zien in de verhalen, de ervaringen van onze gasten en cliënten.

Een familie verwoorde het verblijf van hun dierbare als volgt: “Lieve 
allemaal, nogmaals dank voor de goede en fijne zorgen voor ons 
mam. Ook voor ons voelde het als een warm bad”. 

In de evaluaties met familie horen we dankbaarheid, “ga zo door” en 
“geen tips”. De algemene tevredenheid is 92,9% “altijd” en het 
gemiddelde rapportcijfer is een 9,4. Wel horen we ook de vraag om 
aandacht te besteden aan de vele verschillende gezichten aan het 
bed en vond men het jammer dat helaas door corona de huiskamer 
weinig gebruikt kon worden. Aandachtpunten die we meenemen. 



Vrijwilligers en hun inzet

KERNPUNTEN IN 2020

▪ Een kleinere groep vrijwilligers heeft met tomeloze 
inzet in het hospice continuïteit geboden vanaf 
september. De vrijwilligers werken in tweetallen 
verdeeld over vier diensten van 4 uur per dag.

▪ Naast de vrijwilligers aan het bed zijn er vrijwilligers 
die zich inzetten voor het gebouw en de tuin, de 
maaltijden en boodschappen, hand en span diensten 
en de besturen.  

▪ De vrijwilligers krijgen een basistraining en 
vervolgopleidingen. In 2020 heeft het accent gelegen 
op het inwerken op de werkvloer en leren van elkaar. 

▪ Met de vrijwilligers wordt eenmaal per twee jaar een 
evaluatiegesprek gehouden.   

CIJFERS

Vrijwilligers Aantal op 31 december 2020

Thuiswaken 6

Hospice 52         inzetbaar in het hospice

25         tijdelijk niet inzetbaar

Nieuw in 2020 17

Gestopt in 2020 14

Totaal 

voor alle taken 110



Organisatie

Medewerkers Bestuur

Medewerkers 2020 Fte
(0bv 40 uur)

Huishoudelijk 

medewerkers

0,23

Coördinatoren 1,40

Administratief 0,08

Directeur 0,40

Totaal 2,15

Vptz Wijchen heeft twee betaalde 
coördinatoren in dienst: Tine Boes 
en Jessica Reijnen. Tjitske Huender 
geeft als directeur leiding aan de 
organisatie.

Er zijn twee huishoudelijk 
medewerkers verbonden aan de 
stichting. 

Er is een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon voor 
vrijwilligers en medewerkers.

Het bestuur bestond op 31 
december 2020 uit:
Rob Jeurissen, voorzitter
Anja van Baardewijk, secretaris
Marieke Laurant, penningmeester
Martijn Derks, lid
Jolette Slagter, lid.

Het bestuur is in 2020, dertien 
keer (digitaal) in vergadering 
bijeen geweest. Het bestuur 
werkt binnen de kaders van goed 
bestuur van de VPTZ. De bestuurs-
leden zijn onbezoldigd.

Cijfers



Samenwerking en verbinding
Hospice en Thuiswaken Wijchen is een kleinschalige lokale voorziening die verbonden is met de Wijchense
zorgcollega’s en samenleving en met de collega organisaties in het netwerk Palliatieve zorg Zuid Gelderland.

▪ De stichting Vptz Wijchen werkt nauw samen met de Stichting Vastgoed Vptz Wijchen, die de beheerder 
van het pand is en met de Stichting Vrienden van Hospice Wijchen, die als doel heeft donaties en giften te 
werven.

▪ De verpleegkundige zorg in het hospice wordt verleend door de professionele wijkverpleegkundigen van 
het palliatieve thuiszorgteam van de ZZGzorggroep. De verpleegkundigen van de ZZGzorggroep instrueren 
de vrijwilligers en voorzien hen van kennis over de hulp- en zorgvragen die voorkomen. 

▪ De medische zorg in Hospice Wijchen wordt verleend door de eigen huisarts van de gast. Voor gasten die 
van buiten Wijchen komen zet huisarts Liesbeth Vogels zich als kaderarts palliatieve zorg samen met een 
groep collega huisartsen in om de zorg over te nemen van de eigen huisarts.

▪ Op directie en coördinatoren niveau is er periodiek afstemming en intervisie met de collega’s van de Brug 
Maas&Waal in Druten, De Oase in Oss, en de Cocon/Vptz land van Cuijck in St Antonis.

▪ Stichting Vptz Wijchen maakt deel uit van het regionale Netwerk Palliatieve zorg Zuid Gelderland en is lid 
van de landelijke koepelorganisatie Vptz Nederland.         



In dankbaarheid ontvangen (1)
▪ Van nabestaanden van onze gasten en cliënten, maar 

ook van anderen die het hospice en thuiswaken een 
warm hart toedragen zijn er prachtige giften en 
donaties ontvangen. Klein en groot, allemaal erg 
gewaardeerd. 

▪ De makers van de film over Hospice en Thuiswaken 
Wijchen, Eyes and Ears namen een deel van de 
kosten voor eigen rekening.

▪ Met het rijden in de Carbadge run haalden drie 
prominente Wijchense heren een prachtig bedrag op. 

▪ Vraag en Aanbod, de kringloop winkel in Wijchen, 
rekende ons hospice ook dit jaar tot de goede 
doelen. 

▪ Uit een legaat ontvingen we een grote bijdrage. Wat 
bijzonder dat mensen ook na hun overlijden op deze 
wijze schenken.  

▪ De stichting Roparun steunde ons met een mooi 
bedrag voor nieuwe tuinmeubelen, noodzakelijke 
zorgartikelen en een kleine verbouwing. 

▪ Voor de instructiebijeenkomsten van vrijwilligers over 
hygiëne en beschermingsmiddelen konden we gratis 
terecht bij Eromes uit Wijchen. 

▪ Om de handen bij binnenkomst in het hospice te 
desinfecteren kregen we een mooie voetbediende 
desinfectans zuil van Airogenic.

▪ Voor de handen van onze vrijwilligers die toch wel 
leken te lijden onder het vele desinfecteren 
ontvingen we tubes handcrème van Marina 
Xanthakis. 



In dankbaarheid ontvangen (2) 
▪ Van de Hema uit Wijchen, die de winkel moest sluiten 

vanwege de lockdown, kregen we kerstkoekjes en 
kerstchocolaatjes. En van de Wijchense kerstengelen 
een kerstpakket. Er is van genoten.

▪ Het herdenkingsmonument in de tuin van het 
Hospice is gerealiseerd met de gift van deskundige 
kennis van Schraven Hoveniers.

▪ Bij de Rabobank ledenactie stemden velen op het 
hospice als doel. Een mooi bedrag voor vervanging 
van verpleegartikelen.

▪ Uit het Wijchense verenigingsleven doneerden twee 
verenigingen die ophielden te bestaan een bedrag uit 
het restant van de kas. Dank aan de activiteiten-
commissie van wooncomplex Tilia en aan de 
Wozokotten. 

▪ De deurstickers die kleur brengen in het interieur van 
het hospice zijn van de creatieve hand van Jeanne 
Jeurissen. 

▪ Bloemen in de vorm van een gift ontvangt het 
hospice van de Valendries en Bloemenhuis Coryan. 
Altijd een fleurig geheel.

▪ En hoe bijzonder is dit kaartje van Jip en Loek. Dank 
voor het meeleven en de zorg voor elkaar.



Financiën
▪ De stichting is in belangrijke mate afhankelijk is van de subsidie van het ministerie van VWS. Doordat deze subsidie 

wordt bepaald op basis van het aantal opnames in het hospice en het aantal cliënten thuiswaken over de jaren 2016-
2018 heeft Covid-19, ondanks de sluiting, slechts een beperkte impact op de baten van onze stichting in 2020.

▪ Wel hebben we door de coronamaatregelen extra kosten moeten maken aan schoonmaak en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

▪ Aan de andere kant hebben opleidingen en bijeenkomsten niet kunnen doorgaan door Covid-19 en heeft dit tot lagere 
kosten geleid. De opleidingskosten zullen deels doorschuiven naar 2021 waarin we een inhaalslag maken bij de 
opleiding van onze nieuwe vrijwilligers.

▪ Per saldo leidt dit tot een positief resultaat over 2020 van € 7.996, ten opzichte van een begroting van € 180. 

▪ Gedurende 2020 hebben we € 11.584 ontvangen van Stichting Roprarun voor de investering in nieuw buitenmeubilair, 
een douchestoel en een hygiënische opbergruimte.

▪ Voor de kosten van huishouding krijgt Hospice Wijchen subsidie van de Gemeente Wijchen uit de Wmo. Deze subsidie is 
in 2021 toegekend voor de jaren 2020-2014.

De jaarrekeningen van de Stichting Vptz Wijchen van 2020 en voorliggende jaren zijn te vinden op de website 
www.hospicewijchen.nl



Speerpunten voor 2021
Ook het jaar 2021 zal vanwege het onder controle krijgen van de uitbraak van de corona (COVID-19) 
pandemie een bijzonder jaar worden.

Kernpunten voor het jaar:

▪ Beheersen van de coronacrisis en de impact op de organisatie: continuïteit in de inzet van vrijwilligers, in 
de samenwerkingsafspraken en in het opleiden van (nieuwe) vrijwilligers.

▪ Borgen van de geleerde lessen uit de coronapandemie: de relaties en de protocollen en afspraken.

▪ Oog voor kwaliteit, naamsbekendheid en onze bijdragen aan het gesprek over het naderend levenseinde.

▪ Verkennen van de duurzame businesscase met de ZZGzorggroep en de verdere samenwerking met de 
Brug in Druten.

▪ Voorbereiden van een mooie geschiedschrijving van het ontstaan en bestaan van Hospice Wijchen .

▪ Inzetten op verbindende activiteiten in 2022 voor de eigen organisatie en de Wijchense gemeenschap. 



Zes maanden.....
Geen fietsritjes naar de Hospice,
Elke week een "opkikkertje"
Wie weet wat er speelde bij onze collega's....
Er kan veel gebeuren in een half jaar.
Blije momenten of feestjes afgezegd
Misschien wel trieste gebeurtenissen...
Wat zegt men altijd ?
Het leven gaat door...

En nu, na 6 maanden was ik er , op de eerste dag;
vreemd ,de eerste momenten, zo leeg...
Alles schoon, nog lege kamers...
Even gaat er nog geen telefoon..
Blij, bekende gezichten, ik heb t gemist.
Automatisch kijken op t bord,
Wie komt er van de ZZG?

Alles staat klaar, volgens de nieuwe regels...
Alleen de vazen met bloemen doen hun
vertrouwde ding, ze zeggen Welkom...
Neem de rust, geniet van de momenten hier,
Er wordt voor U gezorgd

We zijn er weer.....💖
Marijke Honing, vrijwilligster Hospice Wijchen


