
Wat is  een hospice   Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in een 
sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

Sinds de oprichting van het hospice heeft de orde van 
de Odd Fellows Apeldoorn de tuin van het hos pice 
onderhouden. Zeker vier keer per jaar nemen de vrij
willigers van de Odd Fellows de tuin onderhanden. 

Organisator Wim Camp en tuindeskundige Wim Gorkink 
zorgen samen met acht andere vrijwilligers dat het groen 
steeds mooier wordt. De gasten van het hospice genie-
ten hier volop van want de gastenkamers in ons huis 
kijken alle vijf uit op de tuin. Na de recente plaatsing van 
het kunstwerk van Martha Waijop moesten er wat aan-
passingen in de tuin worden gedaan om het beeld goed 
te kunnen zien. De bestaande bostuin wordt de komende 
maanden omgetoverd naar een wat meer gecultiveerde 
tuin met veel bloemen. Hier voor zijn met een klein bud-
get een aantal nieuwe planten geplaatst of omgewis seld. 
De tuinmannen werken met bestaande planten die ze 
zelf kweken of met restanten van planten en bollen die 
geschonken worden door de groothandel. Ondanks het 
zware werk, met veel wortels, stronken en onkruid 
vinden de mannen het heel dankbaar werk. De Odd 
Fellows is een wereldwijde broederschap van mannen  
en vrouwen die zich inzetten voor de samenleving.  
Wij zijn heel blij mee met hun inzet voor het hospice.

logo Hospice digitaal printen

PMS 123 U      PMS 314 U   

De tuinmannen 
van ons hospice

nieuwsbr ief
                juni 2018      uitgave Stichting Vrienden van Hospice Apeldoorn         

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS!

Het hospice is op zoek naar mensen die zich 
willen inzetten om de laatste levensfase van de 
gasten te helpen veraangenamen. Je krijgt een 
interne opleiding en zult samenwerken met  
verpleegkundigen in een toegewijd en gezellig 
team. Lijkt het je wat, kijk dan op de website  
voor meer informatie en bel ons.

Wim Camp (links) 
en Wim Gorkink
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Veiligheid

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon is de ont-
moetingsplek in Apeldoorn en 
omgeving voor patiënten die 
ongeneeslijk ziek zijn en hun 
naasten. Elke twee maanden 
organiseert de werkgroep 
avonden waarin thema’s 
besproken worden, waar je  
je verhaal kwijt kan en waar  
je informatie haalt. Kijk op  
www.netwerkpalliatievezorg.nl 
voor meer informatie en data. 

Koninklijke 
onderscheiding
Twee vrijwilligers van het hospice 
zijn voor hun jarenlange inzet 
beloond met een lintje.  Wij zijn 
hier trots op en feliciteren Betsy 
Efdé en Jan Ronner.

“Tussen kunst en kist”
Het hospice  heeft  deelgenomen 
aan de landelijke Week van de 
begraafplaats met als thema dit 
jaar “tussen kunst en kist”. Het 
doel van deze week was om de 
toegang tot begraafplaatsen 
laagdrempeliger te maken en 
bezoekers te informeren over de 
vele mogelijkheden die er zijn.  
Er werden rondleidingen 
georganiseerd bij de diverse 
begraafplaatsen in en om 
Apeldoorn.  
Op vrijdag 1 juni bemande het 
Hospice Apeldoorn met De KAP 
een stand om informatie te 
geven over zorg en hulp in de 
palliatieve fase. 

Open Middag 
In april hebben we onze  
twee jaarlijkse Open Middag 
georganiseerd waarbij er weer 
vele belangstellenden zijn 
rondgeleid door de vrijwilligers 
van het hospice. Op zaterdag  
10 november a.s. wordt er weer 
een middag georganiseerd. Maar 
als u eerder wilt komen kijken 
kunt u altijd een afspraak maken.

Het jaarverslag 2017 is  
in te zien op de website.

Hanos uitje
Op dinsdag 20 februari zijn alle 
vrijwilligers en verpleegkundigen van 
het hospice door Hanos Apeldoorn 
getrakteerd op een heel bijzonder 
uitje: een workshop en diner bij 
Studio Senses in Zwolle. In Studio 
Senses komt alles professioneel 
samen onder één dak voor de horeca.
Het diner was één culinaire beleving 
waar nog lang over nagepraat is. 
Heel hartelijk dank aan familie Van 
der Horst.

Behalve dat we in het hospice een maximale inspanning leveren om 
het de gasten in hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te 
maken heeft ook de veiligheid in het hospice onze voortdurende 
aandacht.

•  Zo hebben we onlangs een beveiligde emailverbinding tot stand 
gebracht, waardoor vertrouwelijke (persoonlijk en medische) gegevens 
op een veilige manier uitgewisseld kunnen worden met huisartsen, 
verpleging, ziekenhuis en apotheek

•  Ook is de RI&E-rapportage (Risico Inventarisatie en Evaluatie) weer 
geactualiseerd met medewerking van een externe veiligheidsadviseur

•  Alle verpleegkundigen en coördinatoren hebben hun herhalingstraining 
BHV weer met succes afgerond

•  Alle vrijwilligers hebben weer hun jaarlijkse informatie over 
brandpreventie en hulpverlening bij brand ontvangen

•  Het calamiteitenplan van het hospice heeft nu haar definitieve vorm 
gekregen en is voorgelegd aan de brandweer

•  Ook de brandmeldcentrale, handmelders, rookalarm, brandslangen etc. 
worden regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd op hun werking

•  Het hospice ontkomt niet aan de nieuwe regelgeving ten aanzien van 
privacy bij het inwerking treden van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) per 25 mei 2018. Er moet zeer veel worden 
vastgelegd over hoe met gegevens wordt omgegaan: waar en hoe 
worden ze opgeslagen, wie hebben inzage, met wie mogen ze gedeeld 
worden, etc. Daartoe is het nodig verwerkingsovereenkomsten te sluiten 
met externe partners, privacyreglementen te maken, respectievelijk aan 
te passen, een protocol voor datalekken te schrijven, etc. Zeker niet het 
meest boeiende onderdeel van onze activiteiten!

Het bestuur houdt samen met enkele gemotiveerde vrijwilligers al deze 
processen nauwlettend in de gaten. Ook dit hoort bij het bieden van een 
vertrouwde, veilige, aangename omgeving voor de gasten van Hospice 
Apeldoorn!
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