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Voorwoord
Waar we eind 2020 hoopten dat de coronapandemie in 2021 voorbij 
zou zijn, heeft deze ook in 2021 nog een stempel gedrukt op onze 
organisatie en op de zorg in het algemeen. Hospice Wijchen heeft zich 
veerkrachtig getoond en met minder beschikbare vrijwilligers is er 
voor hetzelfde aantal mensen gezorgd als in 2019. Corona had daarop 
geen effect meer. Vrijwilligers zetten zich onvermoeid in, en nieuwe 
vrijwilligers meldden zich spontaan aan. Op het thuiswaken heeft 
corona nog wel een groot effect gehad. Er zijn erg weinig 
aanmeldingen geweest in 2021.

De focus in 2021 hebben we gelegd op het opleiden van nieuwe 
vrijwilligers en het weer bijscholen van alle vrijwilligers. Er staat een 
toekomstbestendige professionele groep klaar om stervenden en hun 
naasten bij te staan in de laatste periode van het leven. Een taak die 
alle vrijwilligers met liefde en grote dankbaarheid doen.

Een omgeving waar het laatste stukje leven wordt geleefd. Dat is wat 
we mogen zijn in Hospice Wijchen. Een warme steun in de laatste 
dagen thuis, dat is wat we kunnen zijn in thuiswaken. We kijken terug 
op een intensief, maar mooi jaar. En wat blijft zijn de herinneringen. 
Zoals vastgelegd in dit jaarverslag voor het jaar 2021.

Tjitske Huender, directeur
Rob Jeurissen
Voorzitter bestuur VPTZ Wijchen



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. 



Een tweede corona jaar
Het jaar 2021 heeft voor een groot deel toch in het teken gestaan van de coronapandemie. In samenwerking met onze partner de 
ZZGzorggroep zijn protocollen opgesteld en maatregelen genomen, die steeds bijgesteld zijn aan de actuele situatie. De ingezette 
maatregelen kregen van alle groepen, gasten/familie, verpleegkundigen, vrijwilligers begrip. Maar het heeft wel impact gehad dat
we maatregelen hebben moeten inzetten die raken aan de warme en nabije manier waarop wij onze steun in de laatste levensfase 
willen inzetten. 

Voor Thuiswaken is het aantal aanvragen in 2021 erg klein geweest. De vraag om inzet van onze vrijwilligers komt veelal laat, 
waardoor inzet al niet meer mogelijk was, ook omdat het afnemen van een COVID test te veel vertraging opleverde. Ook 
belemmerend was nog altijd de beperkte mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten gezien de risico’s en het gevoel van (on)veiligheid. 

Voor vaccinatie kwamen onze vrijwilligers helaas niet met voorrang in aanmerking. Later in het jaar werden zij wel gerekend tot de 
groep bijzondere zorgverleners, maar de voorrang die dit opleverde liep vrijwel gelijk met de leeftijdsgroep die voor vaccinatie in 
aanmerking kwam. 

In plaats van de herdenkingsbijeenkomst die normaal in maart plaatsvindt, hebben nabestaanden van gasten -overleden in 2019 en 
2020- een brief gehad waarin hen de mogelijkheid is geboden om een steentje in het herdenkingsmonument bij het hospice te 
leggen. Hier is warm op gereageerd. Het heeft een groot aantal mooie momenten en waardevolle evaluatiegesprekken opgeleverd.

In plaats van de gebruikelijke maandelijkse thuiswakers bijeenkomst, is het alternatief geboden om in een klein groepje na te praten 
over de wakes. Dit is erg goed ontvangen door de vrijwilligers. 



2021: lerende organisatie
▪ Uit de evaluatieformulieren die in 2020 zijn uitgedeeld aan nabestaanden blijkt een hoge tevredenheid met onze 

dienstverlening, gemiddeld cijfer is een 9,4. We zijn eind 2021 gestart met deelname aan de voorlopers groep voor de nieuwe 
gasten/cliënten evaluatievragenlijsten van VPTZ-Nederland. Nabestaanden krijgen een digitale vragenlijst. Er is een vergelijk 
mogelijk van onze evaluaties met die van andere deelnemers van VPTZ-Nederland aan de vragenlijsten. Dat levert mooie 
spiegelinformatie op.   

▪ Naar aanleiding van Wijchen als Fair Trade gemeente hebben we onze inkoop aangepast, koffie en thee zijn nu fairtrade.

▪ De inzet van de geestelijk verzorger in het hospice blijkt van meerwaarde voor onze gasten. Als de gast dat wenst zijn er gesprek 
(en) met geestelijk verzorger Marike Meek mogelijk. In 2021 zijn dat 12 inzetten van een uur of langer geweest. 

▪ We nemen als hospice deel aan het eerste leernetwerk van VPTZ- Nederland. Het doel van dit leernetwerk is tweeledig: 
1. Bij elkaar collegiale kwaliteitstoetsing vormgeven op basis van het kwaliteitskompas van VPTZ- Nederland. Dit kompas is 
gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg.
2. Invulling geven aan een lerend netwerk zoals opgenomen in het kwaliteitskader palliatieve zorg. Het is een mooie groep 
professionals en de gesprekken met elkaar zijn leerzaam.  

• Afgelopen twee jaar is het moeilijk gebleken om voor de kleine omvang van het contract huishoudelijk medewerkers aan ons te 

binden. Eind 2021 is samenwerking gezocht met Zilverzorg, een organisatie die hulp bij het huishouden biedt binnen de Wmo. 

Zij leveren sindsdien de huishoudelijke hulp in het hospice.



Thuiswaken in cijfers

KERNPUNTEN IN 2021

▪ Na het teruglopen van de aanvragen in 2020 door 

corona, is het thuiswaken nauwelijks opnieuw op 

gang gekomen in 2021. 

▪ Verwijzers

- Cliënt zelf of naaste 4

- Huisarts 2

- Thuiszorg/wijkverpleging 7

- Andere zorginstelling 1

CIJFERS CLIËNTEN

Thuiswaken 2021 2020

Aantal aanvragen 14 7

Aantal inzetten thuis 5 3

Aantal waak-uren 274,5 48



Hospice in cijfers

KERNPUNTEN IN 2021

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

▪ In het hospice is de instroom, doorstroom en 
uitstoom in 2021 goed geweest. Cumulatief gezien in 
de jaarcijfers was de instroom op hetzelfde niveau als 
vóór corona. 

▪ Verwijzers zijn
- Cliënt zelf of naaste 12
- Huisarts 31
- Thuiszorg/wijkverpleging 11
- Ziekenhuis 37
- Andere zorginstelling 7
- Anders 2

CIJFERS GASTEN

Hospice 2021 2020

Aantal 

aanmeldingen

100 67

Aantal opnames 52 19

Bezettings-

percentage

77,33 48,77%

Aantal ligdagen 1129 712



Vrijwilliger zijn

Het is fijn om iets te mogen en kunnen 
betekenen voor iemand die weet dat hij of 
zij gaat sterven. Om de laatste maanden, 
weken, dagen wat extra kleur te mogen 
geven. Er zijn zoveel manieren om iets te 
kunnen betekenen. 

Ik voel me verrijkt dat ik bij deze groep 
vrijwilligers mag horen. Dankbaar dat 
mensen het fijn vinden als ik binnenkom. 
Met een lach en een traan deze intieme tijd 
mee te mogen maken, waarin inderdaad 
nog veel gelachten wordt. Dat vind ik heel 
bijzonder.

Een vrijwilliger 



Vrijwilligers en hun inzet

KERNPUNTEN IN 2021
▪ De hospice vrijwilligers werken in tweetallen verdeeld over 

vier diensten van 4 uur per dag. Thuiswaken vrijwilligers 
werken alleen in dagdelen overdag of in de nacht

▪ 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 groep hospice vrijwilligers was door corona nog altijd 
klein, maar het rooster werd goed gevuld. Eén voor één 
kwamen ook vrijwilligers die eerst niet durfden te komen 
weer terug. Anderen hebben gewacht op de vaccinaties. 

▪ In september heeft een wervingscampagne een mooie groep 
nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Gedurende het jaar melden 
zich ook spontaan vrijwilligers aan.

CIJFERS
Aantallen

Vrijwilligers

31-12- 2021 31-12-2020

Thuiswaken 4 6

Hospice 79 77

Hospice en thuis 10

Nieuw in 2021 14 17

Gestopt in 2021 19 14

Totaal 

voor alle taken

105 110



Speerpunt: opleiden
▪ In 2021 hebben in twee groepen 17 nieuwe vrijwilligers de basistraining gevolgd. De basistraining bestaat uit 7 dagdelen. Twee dagdelen gaan over 

luisteren naar de ander, afstand en nabijheid, verlies dood en rouw. In twee dagdelen geeft de palliatief expert verpleegkundige van de 

ZZGzorggroep uitleg over diverse ziektebeelden, de stervensfase, palliatieve sedatie en euthanasie. Er zijn twee dagdelen praktische vaardigheden 

zoals tillen, goed leggen in bed en helpen met verzorging. Het laatste dagdeel gaat over de missie en visie van de organisatie en de wijze van 

werken. 

▪ In het najaar hebben vier groepen van 10 vrijwilligers de training ‘werken vanuit de bedoeling’ gevolgd. In 2019 hebben de eerste twee groepen 

deze training al gevolgd. De opzet van de training is: “in iedere organisatie schuurt het wel eens. Meestal over praktische zaken, wat bij ons vaak de 

huishoudelijke taken zijn. Als oplossing wordt er dan vaak gevraagd om regels en afspraken. Goede afspraken zijn belangrijk, maar veel en 

gedetailleerde protocollen ontnemen het zicht op wat echt de bedoeling is. In de training “de bedoeling” praten vrijwilligers met elkaar over het 

waarom van regels, welke afspraken zinvol zijn, hoe we samenwerken en vooral wat alles wat we doen betekent voor onze gasten en hun familie”. 

▪ Als nieuwe dimensie in het werken binnen hospice en thuiswaken wijchen zijn vrijwilligers geschoold in hygiëne maatregelen en specifiek het 

werken met de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn bij een verdenking van corona of een besmetting. 

• Thuiswaken vrijwilligers konden weer naar keuze een module volgen bij de academie van VPTZ Nederland. En ook de jaarlijkse bijscholing 
praktische vaardigheden voor zowel hospice- als thuiswaken vrijwilligers heeft plaatsgevonden

• Voor de bijscholing van de coördinatoren is een opleidingstraject afgesproken met rouwdeskundige Josephine Arts. Uitgangspunt is de 
transitiecirkel die veel gebruikt wordt in rouwbegeleiding, waarbij coördinatoren dan gevoed worden in hun rol richting gast en familie, team van 
vrijwilligers en henzelf.



Organisatie

Medewerkers Bestuur

Medewerkers 2021 Fte
(0bv 40 uur)

Huishoudelijk 

medewerkers

0,23

Coördinatoren 1,40

Administratief 0,08

Directeur 0,40

Totaal 2,15

Hospice & Thuiswaken 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 2021, acht keer 
(vooral digitaal) in vergadering 
bijeen geweest. Het  bestuur 
werkt binnen de kaders van goed 
bestuur van de VPTZ. De 
bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Cijfers



Samenwerking en verbinding
Hospice en Thuiswaken Wijchen is een kleinschalige lokale voorziening die verbonden is met de Wijchense zorgcollega’s, de Wijchense samenleving en 
met 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. Hospice & Thuiswaken Wijchen is erg blij met deze vaste groep van vertrouwde gezichten.

▪ 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 Cuijk in St Anthonis.

▪ Stichting Vptz Wijchen maakt deel uit van het regionale Netwerk Palliatieve zorg Zuid Gelderland. We trekken gezamenlijk op om een notitie te 
schrijven voor het bestuurlijk overleg van het netwerk palliatieve zorg in de regio (NPZZG) op 5 oktober met als onderwerp: realiseren passende 
infrastructuur en capaciteit van terminale thuiszorg en Hospicezorg in de lokale kernen in onze regio, het gezamenlijk besturen van een 
duurzame bezetting en financiering van deze capaciteit en voorkomen van verkeerde bed problematiek.

▪ Hospice en thuiswaken Wijchen is aangesloten bij VPTZ- Nederland. Thema’s die  met hen opgepakt zijn in 2021:

- doorstroom beleid vanuit bijna thuis huizen naar verpleeghuizen, in relatie tot het beleid van de zorgkantoren

- knelpunt van de inzet van verpleegkundigen in de nacht, dat ook speelt bij andere bijna thuis huizen



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 2017-
2019 heeft Covid-19, ondanks de sluiting, in 2021 slechts een beperkte impact op de baten van onze stichting. Voor 
2022 en 2023 zal de impact van covid groter zijn als gevolg van de berekeningssystematiek.

▪ Wel hebben we door de coronamaatregelen extra kosten moeten maken aan schoonmaak en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Vanuit VWS hebben we een beschikking voor een eenmalige tegemoetkoming kosten corona 
ontvangen van €2.341,41

▪ Aan de andere kant hebben opleidingen en bijeenkomsten niet kunnen doorgaan door Covid-19 en heeft dit tot lagere 
kosten geleid. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat over 2021.

▪ 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 2021 en voorliggende jaren zijn te vinden op de website: 
www.hospicewijchen.nl



Speerpunten voor 2022

❑ Kwaliteitskader leidt tot zichtbare verbetercyclus:
- kwaliteitskader palliatieve zorg
- zelfevaluatie VPTZ Nederland
- cliëntervaringen

❑ Thuiswaken analyseren: wat wordt de toekomst?

❑ Herijken: missie, visie, meerjarenbeleid in o.a. een strategische sessie met stakeholders.

❑ Duurzame businesscase verder verkennen: financiering van zowel de coördinatie (VWS) als de zorg (wijkverpleging)

❑ De plek van Hospice en Thuiswaken in de samenleving: verfrissende bijdrage leveren aan  bevorderen van het gesprek 
over naderend levenseinde (in relatie tot de ontwikkeling van advanced care planning) 



Een dorpsgenoot laat je 
niet alleen sterven

Op 10 december 2021 is aan burgemeester van Beek  het 

eerste exemplaar van het boek : “Een dorpsgenoot laat je 

niet alleen sterven” uitgereikt. Met het aanstekelijke 

enthousiasme waarmee Ton van Dillen zich ingezet heeft 

voor het ontstaan van Hospice Wijchen, heeft hij ook dit 

boek geschreven. Het is een levendige beschrijving van 

het ontstaan van hospice Wijchen, de eerste vijf jaar van 

haar bestaan en een kijkje in de toekomst. 

Alle vrijwilligers kregen het boek cadeau van de Stichting 

Vrienden van Hospice en Thuiswaken Wijchen

Het boek is te koop via vrienden@hospicewijchen.nl.   


