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Voorwoord van de voorzitter 
 

Met veel enthousiasme en met medewerking van de Wijchense gemeenschap is in 2015 Hospice 

Wijchen tot stand gekomen. Het is geweldig om te zien dat dit enthousiasme blijvend is, zeker onder 

onze vrijwilligers die het hart van onze organisatie vormen. Iedere keer weer mogen wij 

complimenten in ontvangst nemen van onze gasten en hun naasten over de betrokkenheid en 

toewijding van onze vrijwilligers.  

Dat geldt zeer zeker ook voor onze vrijwilligers die bij mensen thuis waken en daarmee de 

mantelzorgers weten te ontlasten. Dit thuiswaken gebeurt in de regel in de avond en nacht. Het is 

voor de meeste buitenstaanders dan ook helemaal niet zichtbaar, maar ik kan u verzekeren dat het 

waardevolle bijdragen levert aan mensen die hun laatste levensfase thuis doorbrengen. 

Achter de schermen zijn nog meer vrijwilligers actief voor onze stichting. U kunt daarbij denken aan 

de kookclub, de klus-en tuinclub, het gebouwenbeheer en het bestuur. Allemaal vrijwilligers met het 

gezamenlijk doel om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van 

het leven in een warme en veilige omgeving. 

Ook dit derde jaar in het bestaan van het Hospice bleek de behoefte groot aan deze voorziening. De 

bezettingsgraad bedroeg ook dit jaar meer dan 70%. Het aantal aanvragen voor onze thuiswakers 

liep enigszins terug, wat aanleiding is om na te gaan wat hieraan ten grondslag ligt. 

In de ontwikkeling van onze organisatie is onze kleine groep professionals bezig om na de opstartfase 

onze kwaliteit van dienstverlening te borgen en te vergroten. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even 

eenvoudig en hoewel we nu niet meer letterlijk bouwen doen we dat in de organisatie nog 

voortdurend. Daarbij moet ik meteen opmerken dat we onze lat in de regel geneigd zijn hoog te 

leggen.  

Het is de overtuiging van het bestuur dat we deze kwaliteitsborging moeten realiseren in het licht 

van de maatschappelijke ontwikkelingen. We verwachten op termijn nog politieke discussies over de 

palliatieve zorg en de organisatie daarvan. Uiteraard willen we op deze ontwikkelingen voorbereid 

zijn. 

Namens het bestuur wil ik alle direct en indirect betrokkenen bij onze organisatie van harte 

bedanken voor ieders bijdrage. Dat geldt oprecht ook voor onze donateurs maar ook voor de 

Wijchense gemeenschap die ons steeds weer verrast met allerlei soorten van ondersteuning. 

 

Rob Jeurissen 

Voorzitter 

 

  



4 
 

Missie en visie 
 

Stichting VPTZ Wijchen bestaat uit Hospice Wijchen en Thuiswaken Wijchen. In het hospice in 

Wijchen en bij mensen thuis in de gemeente Wijchen bieden wij ondersteuning aan de stervende 

mens en hun naasten. Hospice Wijchen is een low care hospice. De zorg wordt geleverd door het 

palliatieve thuiszorgteam van ZZGzorggroep en de begeleiding door de vrijwilligers van de VPTZ 

(vrijwilligers palliatieve terminale zorg) Wijchen. 

 

Met een kleine organisatie en een grote groep zeer betrokken vrijwilligers heeft de stichting als 

missie het “bieden van uitstekende dienstverlening aan de stervende mens en hun naasten”. Dit 

betekent dienstverlening van hoge kwaliteit en continuïteit, naar tevredenheid van cliënten en 

vrijwilligers en in goede samenwerking met zorgaanbieders en collega’s uit het palliatieve netwerk. 

Ook het informeren en bewust maken van de inwoners van Wijchen over (regel)zaken rondom het 

levenseinde en voorbereidingen daarop zien wij als onderdeel van onze missie. 

De visie van waaruit de Stichting VPTZ Wijchen werkt is:  

“doodgaan en het proces van sterven dat daaraan voorafgaat, is een onderdeel van het totale 

leven van een mens”. Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving 

afscheid te kunnen nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vele mensen een wens. 

Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan een hospice een veilige en warme omgeving bieden in de laatste 

levensdagen. Het Hospice biedt veiligheid en geborgenheid in een huiselijke sfeer waar ruimte is voor 

de eigenheid van iedere gast, familie en betrokkene. De aandacht, dienstverlening en zorg is op maat 

en sluit aan bij de persoonlijke behoeften van de gast, zodat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt 

benaderd. 

 

In 2017 is gewerkt aan de ambitie om de naamsbekendheid van Hospice Wijchen te behouden en 

vergroten en aan het consolideren van de Hospice en Thuiswaken organisatie.  
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Cliënten en gasten 
 

Thuiswaken 
In 2017 is er 34 keer een hulpvraag voor thuiswaken ingediend. Dit heeft geleid tot 23 intake 

gesprekken en 19 inzetten. Met de inzet van 14 vrijwilligers is er in totaal 728 uur daadwerkelijk hulp 

verleend bij deze 19 cliënten. 

 

Hospice 
In het Hospice hebben in 2017 in totaal 34 gasten korte of langere tijd verbleven. Uit de evaluaties 

met nabestaanden komen lovende woorden. Men uit tevredenheid over de zorgverlening en over 

het verblijf in het Hospice. Een letterlijk citaat: “het was voor ons een mooie periode om naar het 

afscheid toe te kunnen leven”. 

 

 

Vrijwilligers 
 

Thuiswaken 
Het aantal vrijwilligers op 31 december 2017 voor de thuiswaken is 14. Diverse vrijwilligers zijn zowel 

werkzaam bij thuiswaken als in het hospice. De vrijwilligers thuiswaken worden meestal ingezet in de 

nacht. Zij waken om beurten volgens een opgestelde planning van 23.00 – 7.00 uur bij cliënten thuis. 

Dit ontlast de familieleden en brengt geborgenheid en veiligheid voor de cliënt. Inzet overdag ter 

ontlasting en ondersteuning van de mantelzorg is ook mogelijk. Maandelijks komen de vrijwilligers 

Thuiswaken Wijchen bij elkaar voor het bespreken van de lopende wakes, het uitwisselen van 

ervaringen en het delen van informatie over relevante thema’s.  

 

Hospice 
Het aantal hospice vrijwilligers op 31 december 2017 is 106 in totaal. Dit zijn vrijwilligers “aan het 

bed” in het Hospice en ook vrijwilligers met andere taken. 

 

In het Hospice werken vrijwilligers in diensten van 4 uur. Er wordt in tweetallen gewerkt verdeeld in 

vier diensten over de dag van 7.00 – 11.00 uur, 11.00 – 15.00 uur, 15.00 – 19.00 uur en 19.00 – 23.00 

uur. Wij vragen van de vrijwilligers om minimaal een dienst per week beschikbaar te zijn en een 

weekenddienst in de maand. De nachtdienst van 23.00 – 07.00 wordt ingevuld door een 

verpleegkundige beroepskracht.  

Naast de vrijwilligers “aan het bed” zijn er nog meer groepen vrijwilligers actief in en rondom het 

Hospice. De kookgroep zorgt ervoor dat er voor de gasten altijd een keuze uit vers gekookte 

voedzame maaltijden is voor de gasten. De klusgroep verleent alle hand- en spandiensten rondom 

het gebouw en de tuingroep ontfermt zich over de tuin rondom het hospice. De kunstcommissie, 

bestaande uit twee vrijwilligers, heeft gezorgd voor een sfeervolle aankleding van de gang en 

ruimten van het hospice. Bij feestdagen zoals Pasen en Kerstmis zorgt de sfeergroep voor passende 

versieringen en warme sfeer. De bijeenkomsten voor de vrijwilligers met Kerst en rond de zomer en 
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de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd door de vrijwilligers zelf. Het zeer 

enthousiaste hospicekoor bestaande uit vrijwilligers zorgt voor de muzikale omlijsting van de 

herdenkingsbijeenkomst en de Kerstbijeenkomst.  

Ook de nieuwsbrief Vier Jaargetijden wordt volledig samengesteld door een groep enthousiaste 

vrijwilligers. Zij komen viermaal per jaar een nieuwsbrief voor een breed publiek met verhalen over 

het reilen en zeilen van de stichting en over palliatief terminale zorg in het algemeen. De nieuwsbrief 

Vier Jaargetijden wordt verstuurd naar meer dan 500 belangstellenden.  

 

Scholing en deskundigheidsbevordering 
De vrijwilligers van de Stichting VPTZ worden zorgvuldig geselecteerd en zijn betrokken en 

gemotiveerd. Bij de start worden zij ingewerkt door de coördinatoren en collega vrijwilligers. Elke 

vrijwilliger van de Stichting VPTZ krijgt een basistraining en opvolgtrainingen om kwalitatief goede 

ondersteuning te kunnen bieden. In deze trainingen is aandacht voor basiszorg, praktische 

handelingen, informatie over het levenseinde en vaardigheden voor het voeren van gesprekken.  

In 2017 hebben 14 vrijwilligers de basistraining gevolgd en 20 vrijwilligers hebben de 

herhalingscursus praktische handelingen gedaan. De coördinatoren en de vrijwillige vervangend 

coördinatoren hebben bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland een training voor 

coördinatie gevolgd en hebben het landelijk congres voor hospicezorg in Ede bezocht. 

Begin 2017 is een vertrouwenspersoon aangezocht voor de vrijwilligers. Bij deze professionele 

vertrouwenspersoon, die onafhankelijk is, kan een vrijwilliger rechtstreeks terecht voor opvang, 

advies en begeleiding wanneer zij of hij ongewenst grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren in de 

werksfeer. In het contact met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijkheid gewaarborgd. 
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Het jaar in beeld 
 

Herdenkingsbijeenkomst 
In maart is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor familieleden en naasten van 

overleden gasten in het Hospice en cliënten in de thuissituatie. In deze bijeenkomst wordt, indien 

nabestaanden dat wensen, samen herdacht en er is ruimte voor overdenkingen en muziek. De 

bijeenkomst wordt muzikaal ingevuld door het eigen Hospice koor, bestaande uit een aantal van de 

vrijwilligers.  

 

Vrijwilligersbijeenkomsten 
Jaarlijks in juni en in december is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Met dank aan sponsoren 

en gulle giften bedanken we op deze bijeenkomsten de vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen 

jaar. In 2017 ging de zomerbijeenkomst naar De Sfeer van Willems en het Kookcollege. Met vers 

geplukte groenten werd samen een maaltijd bereid en gezellig gegeten.  

 

Bezoek aan afscheidscentrum 
Op uitnodiging van de Dela hebben we met geïnteresseerde vrijwilligers een bezoek gebracht aan 

een afscheidscentrum met crematorium. Vrijwilligers hebben het als waardevol ervaren om achter 

de schermen te mogen kijken en meer te horen over de organisatie van een uitvaart. 

 

Zorg- en afscheidsevent regio Nijmegen 
Voor de bekendheid van Thuiswaken Wijchen en Hospice Wijchen waren we in oktober een van de 

deelnemers aan het Zorg- en afscheidsevent Rijk van Nijmegen. De doelstelling van dit event was 

bekendheid geven aan lokale initiatieven en betrouwbare bedrijven uit de regio Nijmegen waar 

mensen terecht kunnen voor advies, kennis of voor het afnemen van diensten rondom een 

overlijden. 
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Organisatie en bestuur 
 

Directie 

Vanaf augustus 2016 tot mei 2017 was Ger Fisscher directeur van de Stichting VPTZ Wijchen voor 20 

uur per week. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan de professionalisering van de organisatie en aan de 

naamsbekendheid. Na zijn afscheid heeft het bestuur besloten vooralsnog de vacature van directeur 

niet in te vullen.  

 

Coördinatie 
In het verloop van 2017 zijn er wisselingen geweest in de coördinatie. Op 31 december 2017 had de 

stichting drie coördinatoren in dienst elk voor 20 uur per week: Tine Boes, Ineke de Jong en Jessica 

Reijnen.  

 

Huishoudelijke hulpen 

In 2017 heeft de Stichting twee huishoudelijke hulpen in dienst gehad: Bea Tesselaar en Petra van 

Druten. Petra van Druten heeft in 2017 afscheid genomen van de organisatie.  

De Stichting ontvangt een subsidie van de Gemeente Wijchen uit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) voor de loonkosten van de huishoudelijke hulp.  

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting VPTZ Wijchen bestond op 31 december 2017 uit: 

Rob Jeurissen, voorzitter 

Tjitske Huender, secretaris 

Marieke Laurant, penningmeester 

Martijn Derks, organisatie en vrijwilligers 

Richard Binnendijk, algemeen bestuurslid 

Jolette Slagter, communicatie en PR 

Per oktober 2017 namen wij afscheid van Katja Jamin als secretaris van het bestuur. De afgelopen 

jaren hebben we Katja Jamin leren kennen als een betrokken bestuurslid met diepe wortels in de 

Wijchense samenleving. Katja kan putten uit rijke ervaringen zowel uit haar politieke loopbaan, haar 

werkzame leven in de zorg, haar bestuurservaring bij de KBO als uit de opgebouwde levenswijsheid. 

We bedanken haar voor de bijdragen aan onze stichting en wensen haar alle geluk met het invullen 

van de vrijgekomen vrije tijd. 

Het bestuur is in 2017 tien keer in reguliere vergadering bijeen geweest. 

 

De directeur, coördinatoren en huishoudelijke hulpen zijn in dienst van de Stichting VPTZ Wijchen. 

De Stichting is niet gebonden aan een cao. Het bestuur is onbezoldigd. 
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Samenwerkingen 
 

ZZGzorggroep 

De verpleegkundige zorgverlening in het Hospice wordt verleend door de professionele 

wijkverpleegkundigen van het palliatieve team van ZZGzorggroep. Zij verlenen zowel de geplande als 

ongeplande zorg. De verpleegkundigen van ZZGzorggroep instrueren en ondersteunen zo nodig de 

aanwezige vrijwilligers over specifieke hulp- en of zorgvragen van de gasten van het hospice. De 

samenwerking met de ZZGzorggroep, zowel op zorginhoudelijk vlak als beleidsmatig en 

organisatorisch, verloopt voorspoedig en in goede afstemming. Elke drie maanden is er een 

bestuurlijk afstemmingsoverleg en een overleg tussen de coördinatoren en het team van de 

ZZGzorggroep en de nachtverpleegkundigen. 

 

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland 
Stichting VPTZ Wijchen maakt deel uit van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland 

(NPZZG). De doelen van het netwerk zijn:  

1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de 

verschillende zorgplekken (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis); 

2. Er voor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de 

vraag aan zorg van terminale patiënten en hun naasten, nu en in de toekomst. 

 

Landelijke koepelorganisatie VPTZ 
Stichting VPTZ Wijchen is lid van VPTZ Nederland. Dit is de koepelorganisatie voor organisaties in de 

vrijwillige palliatieve terminale zorg. Bij VPTZ Nederland zijn ruim 200 organisaties aangesloten. VPTZ 

Nederland behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. 

 

Stichting Vrienden van Hospice Wijchen 
In 2017 hebben vele Wijchenaren, gasten, nabestaanden en organisaties met een donatie aan de 

Stichting Vrienden van Hospice Wijchen een onmisbare bijdrage geleverd aan de missie van Hospice 

Wijchen. Het is hartverwarmend om te ervaren hoe het hospice en de thuiswaken worden gedragen 

door de Wijchense bevolking. Wij zijn hier zeer dankbaar voor.  

 

Stichting Vastgoed Hospice Wijchen 
De Stichting Vastgoed Hospice Wijchen is beheerder van het gebouw van het Hospice. Er is nauwe 

afstemming met de Stichting VPTZ over het gebruik van het gebouw en noodzakelijk en wenselijk 

onderhoud. Het gebouw is daardoor een mooie moderne voorziening waar het fijn verblijven is voor 

gasten en hun naasten. l 


