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Voorwoord door de voorzitter. 

 

 

Hospice Wijchen bestaat nog maar twee en is nu al niet meer weg te denken uit de 
Wijchense samenleving. Na de opening, eind januari 2015, is volop gebruik gemaakt 
van ons Hospice. De bezettingsgraad van meer dan 70% is voor een nieuw Hospice 
bijzonder hoog. Dit onderstreept de behoefte in onze regio aan de opvang, zorg en 
ondersteuning die in het Hospice geleverd wordt. 

Met trots kan ik u mededelen dat wij veel complimenten in ontvangst mogen nemen 
van mensen die bij ons verblijven en de naaste familie. De betrokkenheid van onze 
medewerkers en vrijwilligers blijkt een extra dimensie te geven aan het verblijf in ons 
Hospice. 

Minder in het oog springend zijn onze activiteiten op het gebied van de ondersteuning 
van mantelzorgers door het waken in de thuis situatie. Deze activiteit is de oerwortel 
van onze stichting en speelt zich veel minder zichtbaar af. Het bijzondere werk dat 
onze vrijwilligers op dit gebied uitvoeren, wordt zeer gewaardeerd door de 
betrokkenen. 

De stichting VPTZ Wijchen ziet terug op een belangrijk en succesvol jaar. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door de geweldige steun van de Wijchense bevolking en de grote 
inzet en betrokkenheid van de talloze vrijwilligers.  

Namens het bestuur spreek ik onze waardering en dank uit aan iedereen die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen aan het menswaardig en respectvol begeleiden van 
onze medemens in de laatste levensfase. 

 

Rob Jeurissen 
Voorzitter 
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Jaaroverzicht 2016 

 

Beleid en organisatie. 

 

Visie en Missie van de organisatie. 
 
Deze luidt als volgt: 
 
“Doodgaan en het proces van sterven dat daaraan voorafgaat, is een onderdeel van het 
totale leven van een mens.” 
Ieder mens heeft recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te 
kunnen nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel alle mensen 
een wens.  
Er kunnen redenen zijn dat dit moeilijk/onmogelijk is en een Hospice kan deze functie 
overnemen.   
Het Hospice is een plek voor mensen in de terminale fase van het leven die veiligheid 
en geborgenheid in een huiselijke sfeer biedt, waar ruimte is voor de eigenheid van 
iedere gast, familie en betrokkenen. De zorg sluit aan bij de persoonlijke behoeften van 
de gast, zodat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt benaderd. In het Hospice worden 
zorg en dienstverlening op maat geboden in zorgvuldige afstemming met de gast, 
mantelzorg, vrijwilligers en professionals.  

Concreet streeft Stichting VPTZ Wijchen naar een uitstekende dienstverlening aan 
stervende mensen en hun naasten. Dat betekent hoge kwaliteit en continuïteit, tevreden 
cliënten en vrijwilligers en een goede samenwerking met zorgaanbieders. 

Het betekent ook de opbouw van naamsbekendheid en waardering voor ons werk en 
onze organisatie in de Wijchense samenleving. 

De ambitie van Stichting VPTZ Wijchen: het uitbreiden van de hoogwaardige 
palliatieve zorg thuis, met - wanneer dit niet mogelijk is - dezelfde zorg in een low 
care Hospice.  

Het bewust maken van de Wijchense inwoners over de zaken die men rond het 
levenseinde in een vroeg stadium zou moeten regelen. 
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Het bestuur van de Stichting bestaat op 31-12-2016 uit: 

Rob Jeurissen, voorzitter 
Katja Jamin, secretaris 
Marieke Laurant, penningmeester 
Richard Binnendijk, algemeen bestuurslid 
Jolette Slagter, pr-functionaris 
Vacature, organisatie en vrijwilligers 
 
In december 2016 namen wij afscheid van Ton van Dillen als bestuurslid (Ton was 
daarnaast redacteur van de Nieuwsbrief en PR functionaris) en van Karen van Eldonk 
als penningmeester van de Stichting.  

Ton heeft zich meer dan 10 jaar ingezet voor de 
Stichting VPTZ Wijchen. Een periode, die 
gekenmerkt is door de ontwikkeling van 
hoogwaardige palliatieve zorg thuis en het 
ontwikkelen en realiseren van het Hospice 
Wijchen. Zonder de inzet van Ton was er geen 
Hospice geweest, geen Nieuwsbrief, en was de 
naamsbekendheid van de Stichting VPTZ in 
Wijchen niet zo groot geweest. Kortom zonder 
Ton was dit allemaal niet mogelijk geweest.  

Karen van Eldonk heeft zich ruim 3 jaar ingezet als 
penningmeester van onze Stichting. Zij heeft op een 
professionele wijze vormgegeven aan de financiële 
administratie van het Hospice, de Stichting Vrienden van en de 
Stichting Vastgoed. 

Het bestuur is in 2016 achtmaal in een reguliere 
bestuursvergadering bijeengekomen. 

Daarnaast zijn er twee extra bestuursvergaderingen geweest. 

 

Op acht maart besloot het bestuur om een directeur aan te gaan stellen voor 20 uur per 
week. Belangrijkste taken van de directeur worden: de financiële verantwoordelijkheid 
binnen het Hospice, het vergroten van ons netwerk en de naamsbekendheid van  
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Hospice Wijchen, het ontwikkelen van beleid, het vertalen van landelijk beleid naar de 
dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting VPTZ Wijchen. 

De samenwerking met ZZG verloopt voorspoedig en naar ieders tevredenheid. Niet 
alleen wat betreft de (verpleegkundige) zorg maar ook op beleidsmatig en 
organisatorisch vlak.  

Eens per drie maanden is er bestuurlijk overleg tussen beide organisaties. Van beide 
organisaties worden twee personen afgevaardigd. 

 

Viering eenjarig bestaan van Hospice Wijchen. 

Op 4 februari 2016 was het precies een jaar geleden dat de eerste gast gebruik maakte 
van het Hospice. 

Het bestuur besloot om dit te vieren in samenwerking met de ZZG. Doel van de 
viering was tweeledig: 

- Allen die het Hospice mede mogelijk maken en gemaakt hebben laten zien waar we 
staan en hoe de Stichting zich ontwikkelt 

- Beleidsmakers, zorgverzekeraars, politici, enz. laten zien wat de impact van het 
Hospice is op de diverse gremia binnen de samenleving. 

 

Op 1 juni 2016 vierden we samen met vrijwilligers en inwoners van Wijchen  ’s 
avonds in het Mozaïek op feestelijk wijze deze eerste verjaardag. Er was op deze 
avond ruimte voor “een lach en een traan” en om nog lang met elkaar na te praten over 
het geslaagde eerste jaar van Hospice Wijchen. 

Op 8 juli hield het bestuur een invitational conference voor beleidsmakers enz. Tijdens 
deze conferentie werd er vooral aandacht besteed aan de inhoud  van het boekje “Een 
gastvrije attentie”.  

Afgesproken werd een vervolg te geven aan de gemaakte impactanalyse door bestuur 
Stichting VPTZ en ZZG gezamenlijk. 

 

Organisatie. 

Het bestuur is, na het aftreden van Toos van Peursem, nog niet volledig aangevuld. 
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Door de voorzitter is een taak- en functieomschrijving gemaakt voor de diverse taken 
in het bestuur. 

Het behoud van de huidige organisatie en de kwaliteit van het werk van de Stichting 
VPTZ Wijchen is, naast de consolidatie van het Hospice, een belangrijk speerpunt 
voor de komende jaren. 

Veel Wijchenaren doneren spontaan aan de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen bij 
een jubileum, afscheid, verjaardag, begrafenis enz. In deze tijd van bezuinigingen een 
bittere noodzaak. Hieruit blijkt dat het Hospice wordt gedragen door de gehele 
Wijchense bevolking. 

 

Besloten is door het bestuur om het logo van het Hospice te gebruiken voor de gehele 
Stichting VPTZ Wijchen. 
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Gegevens 2016 

Directeur: 

Ger Fisscher, directeur voor 20 uur per week. Vanaf 15 augustus 2016. 

Coördinatoren: 

Jessica Reijnen, aandachtsveld Hospice, voor 20 uur per week 
Ineke de Jong, aandachtsveld Thuiswaken, voor 20 uur per week. 

Huishoudelijke hulpen: 

Bea Tesselaar 6 uur per week 
Petra van Druten 3 uur per week. 

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Wijchen. 

Beloningsbeleid 

De directeur, coördinatoren en huishoudelijke hulpen zijn in dienst van de Stichting 
VPTZ Wijchen. De Stichting ontvangt een subsidie van de gemeente Wijchen voor de 
loonkosten van de huishoudelijke hulpen. 

De Stichting is niet gebonden aan een CAO.  

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

Vrijwilligers Stichting VPTZ 
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Aantal vrijwilligers thuiswaken: 22 

Diverse vrijwilligers zijn zowel werkzaam bij Thuiswaken als in het Hospice.  

De opening van het Hospice heeft de vraag naar ondersteuning bij thuiswaken niet 
doen afnemen. 

Maandelijks is er, de tweede dinsdagavond van de maand, een vrijwilligers-
bijeenkomst in de pastorie van de Antonius Abt. Deze avonden worden besteed aan het 
uitwisselen van ervaringen tijdens het waken en het behandelen van relevante thema’s. 

De redactie van de Nieuwsbrief is volledig overgenomen door de vrijwilligers: 
Silvester Eltink, Harrie Krebbers, Marion Meij en Marja Lansbergen. Eindredactie 
door bestuurslid Jolette Slagter. 

Sinds augustus 2016 is ook de nieuwe website klaar en in de lucht. 

Gegevens over de hulpvragen en ingezette zorguren. 

In 2016 hebben we voor het thuiswaken 31 hulpvragen ontvangen, waarvan we er 28 
konden beantwoorden met behulp van de vrijwilligers en de coördinatoren. Het aantal 
intakes en inzetten bedroeg 28 respectievelijk 26. 

Wij hebben in 2016 883,5 uren daadwerkelijke hulp verleend met 14 vrijwilligers. 

Aantal vrijwilligers Hospice: 93, inclusief de kook-, tuin- en klusploeg. 

In 2016 zijn er 41 gasten opgenomen in het Hospice. 

De Hospice vrijwilligers werken ieder maximaal 4 uur per dag. Men werkt in 
tweetallen verdeeld over de dag tussen 7.00 en 11.00 uur, 11.00 en 15.00 uur, 15.00 en 
19.00 en 19.00 en 23.00 uur. Wij vragen van de vrijwilligers om minimaal een dagdeel 
per week beschikbaar te zijn. 

De nachtdienst van 23.00 uur tot 07.00 uur de volgende morgen wordt ingevuld door 
een beroepskracht. 

De verpleegkundige zorg wordt gegeven door medewerkers van het palliatieve team 
van de ZZG, zowel de geplande als de ongeplande zorg. Zij instrueren en ondersteunen 
zo nodig de aanwezige vrijwilligers over specifieke hulp- en/of zorgvragen van de 
opgenomen gasten. 
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Scholing en deskundigheidsbevordering in 2016. 

De vrijwilligers van de Stichting VPTZ worden zorgvuldig geselecteerd en getraind 
om kwalitatief goede zorg te bieden. Zij zijn betrokken en gemotiveerd.  

In 2016 hebben de vrijwilligers deelgenomen aan de volgende scholing, studiedagen 
en/of cursussen: 

Basistraining: 16 personen. 

Studiedag:        1 persoon 

Herhaling prak. Handelen: 1 persoon 

Twee bestuursleden hebben twee regiobijeenkomsten bijgewoond in Arnhem. 

 

Overige bijeenkomsten. 

In maart werd de eerste 
herdenkingsbijeenkomst gehouden voor 
familieleden van overleden gasten in het 
Hospice en cliënten in de thuissituatie. 
Deze werd volledig voorbereid door 
vrijwilligers en coördinatoren. Deze 
bijeenkomst wordt jaarlijks herhaald in 
maart. 

 

In juni is het jaarlijks dagje uit gehouden met aansluitend een 
gezamenlijke maaltijd en in december de kerstviering. Aan deze 
bijeenkomsten nemen de vrijwilligers, coördinatoren en 
bestuursleden deel. Ook deze bijeenkomsten worden steeds met veel 
zorg voorbereid door een afvaardiging van de vrijwilligers. 

In 2016 heeft de Kunstcommissie gezorgd voor een sfeervolle 
aankleding van de gang en ruimten in het Hospice. 

Vanuit de vrijwilligers is er een nieuwe redactiecommissie gevormd, die zorgt voor 
het uitbrengen van de Nieuwsbrief. Jolette Slagter (bestuurslid) is eindredacteur. 

 


