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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.

Thuis sterven!
In mei 2014 verscheen het 
verslag van een afstudeer-
onderzoek van Berdine 
Koekoek met de titel 
“Regie over de plaats van 
sterven”.  Uit dit en andere 
onder zoeken blijkt dat  bij 
een eerste vraag de 
meeste mensen aangeven 
dat zij graag thuis willen 
sterven: in hun eigen 

omgeving, met hun naasten om zich heen. Maar bij 
doorvragen blijkt dan dat mensen dat ook vaak anders 
bedoelen dan je zou vermoeden. “Thuis” blijkt namelijk 
een rekbaar begrip te zijn. Het gaat vooral om een  
plek waar men zich veilig en geborgen kan voelen,
waar de privacy gerespecteerd wordt, medische zorg 
beschik baar is en waar de naasten emotionele steun 
en verzorging kunnen bieden. 

Hospice goed alternatief!
Bij niet acute sterfte wenst ± 70% van de mensen thuis 
te sterven maar dat lukt maar in de helft van de 
situaties. Soms kan het thuis niet omdat er 

onvoldoende familie of mantelzorg is of deze raken 
overbelast. Dan kan het hospice een goed alternatief 
zijn. Voor de zieke en diens naaste spelen daarbij naast 
bovengenoemde factoren met name de ligging van  
het hospice een rol: goede bereikbaarheid is belangrijk. 
En verder of men er goede verhalen over gehoord heeft, 
het advies van de hulpverlener en of er een plaats 
beschikbaar is.

Wie beslist?
In de zorg wordt vaak gesproken over het belang dat de 
zieke zelf beslist wat er met hem gebeurt en ook zelf 
beslist over de plaats van sterven: dat hij zelf de regie 
houdt. In de praktijk blijkt dit begrip “eigen regie” 
betrekkelijk. Veelal is er sprake van een onderlinge 
afhankelijkheid in de relatie tussen zieke, naasten en 
hulpverlener. Het is belangrijk  dat men tijdig met elkaar 
in goed overleg tot besluiten komt! Ook over de plaats 
van sterven.
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Sterven mensen op de plek van hun voorkeur? En wie beslist daar eigenlijk over?

Hospice Apeldoorn is een plek waar mensen  
in rust en met waardigheid kunnen sterven in

 een sfeer die lijkt op de thuissituatie!
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Beursvloer 
Apeldoorn

Op 18 november 2015 heeft het 
hospice deelgenomen aan de 
Beursvloer Apeldoorn. Tijdens dit 
evenement in het stadhuis van 
Apeldoorn kunnen  ondernemers 
en maatschappelijke initiatieven 
zoals het hospice elkaar ontmoe-
ten en met elkaar diensten uitwis-
selen. Het hospice heeft diverse 
contacten gelegd met als gevolg 
o.a. een redactioneel artikel in het 
blad EIGEN, een afspraak met de 
SESAM Academie en mogelijk een 
fotoreportage.

Gasten
In 2015 werden er 61 nieuwe gasten 
opgenomen. Dit is ca. 10% meer 
dan in voorgaande jaren. Het 
gemiddeld aantal dagen dat een 
gast in het hospice verbleef ging 
licht omhoog (31 dagen).
Dit resulteerde in een gemiddelde 
bezetting van ruim 83%. De gasten 
en hun naasten zijn in het algemeen 
zeer tevreden over de zorg en aan-
dacht die zij in het hospice ervaren. 
Deze tevredenheid blijkt o.a. uit  
de evaluatieformulieren die het 
hospice van de naasten ontvangt.

Vrijwilligers
Zonder de vele vrijwilligers die zich 
inzetten voor het hospice zou het 
hospice niet kunnen bestaan. Er zijn 
ongeveer 65 vrijwilligers waar onder 
43 zorgvrijwilligers. In 2015 zijn er 
15 zorgvrijwilligers gestopt.  
Eind van het jaar zijn 7 nieuwe zorg-
vrijwilligers na de basistraining 
begonnen en zijn er 7 gestart met 
de ‘meeloop-periode’. Het enkele 
maanden “meelopen” van een 
aspirant zorgvrijwilliger met een 
ervaren zorgvrijwilliger, alvorens zij 
aan de basistraining begint, ervaren 
we als zinvol en wordt voortgezet.

Public relations en giften
Hospice Apeldoorn wint steeds 
meer aan bekendheid, hetgeen is af 
te meten aan het aantal bezoekers 
op open dagen, aan de vele vermel-
dingen in de lokale media en aan  
de warme aandacht van de vele 

sponsoren, groot en klein. Ook op 
de zogenaamde CODA-markt 
blijken vele bezoekers het hospice 
te kennen. Ook dit jaar kwamen 
weer enkele groepen van de 
opleiding verzorgenden van het 
ROC Aventus langs om kennis te 
nemen van de opzet en werkwijze 
van het hospice.
Het hospice ontving veel giften en 
donaties. Mede daardoor was het 
bijvoorbeeld mogelijk om enkele 
zaken in het interieur te vervangen.
Giften en donaties blijven onver-
minderd van belang ter dekking van 
de exploitatiekosten. Het jaar 2015 
kon worden afgesloten met een 
batig saldo van € 2.900,00. 

Bestuur
Het bestuur van het hospice onder-
ging dit jaar een wijziging: Janet 
Huizer trad na 9 jaar af, in Lies 
Voorsluijs werd een zeer goede 
opvolgster gevonden.

Website
Meer informatie en het volledige 
jaarverslag 2015 van het hospice 
zijn te vinden op de website: 
www.hospiceapeldoorn.nl

Een wens…

Soms hebben gasten als zij in het 
hospice verblijven nog een bijzon-
dere wens. Zo ook mevrouw N. 
afkomstig uit de provincie 
Groningen. Zij wilde zo graag nog 
een voorstelling van Bert Visscher 
bijwonen. Er werd een wensam-
bulance geregeld en samen met 
haar dochter ging mevrouw naar 
schouwburg De Lawei in Drachten 
waar zij zeer hartelijk ontvangen 
werden. Een persoonlijke ontmoe-
ting met Bert Visscher vormde het 
hoogtepunt van de avond. 
Mevrouw N. is inmiddels in het 
hospice overleden.Terugblik op 2015
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