
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.

Triage
Officieel betekent triage het beoordelen van 
slachtoffers in verschillende categorieën verdeeld 
naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld 
(Wikipedia). In het hospice wordt met triage 
bedoeld het naar mate van urgentie selecteren 
van mensen die terminale palliatieve zorg behoe-
ven en voor opname in het hospice in aanmerking 
komen.

De eerste voorwaarde voor opname is de aanwezigheid 
van een terminaalverklaring. Dat is een verklaring van  
de behandelende arts dat betrokkene een levens-
verwachting zal hebben van korter dan drie maanden. 

Op zich is dat al een lastige inschatting: het moment 
van geboorte kan vaak met een nauwkeurigheid  
van enkele uren worden voorspeld, het moment van 
overlijden is veel lastiger te voorspellen.

De triage wordt voor het hospice uitgevoerd door de 
coördinatoren, die daarin een grote ervaring hebben. 
Zij ervaren nogal eens dat potentiele gasten te vroeg 
lijken te worden aangemeld en dat hun inschatting  
over de verwachten levensduur niet overeenkomt  
met de inschatting van de behandelend arts.
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OPEN MIDDAG
Op zaterdag 10 november a.s. organiseren  
wij een open middag. Van 13.00 tot 17.00 uur 
zijn belangstellenden van harte welkom op de 
Polkastraat 5. Daar word je ontvangen met een  
kop koffie of thee en zal je worden rondgeleid  
door onze medewerkers. Aanmelden is niet nodig. 
Mensen die overwegen om als vrijwilliger bij ons 
aan de slag te gaan zijn natuurlijk ook meer dan 
welkom. 

Het is erg lastig om daarover een discussie aan te gaan. 
Soms wordt een terminaalverklaring gezien als een 
“toegangskaartje” voor het hospice, maar de beperkte 
beddencapaciteit maakt dat vervolgens triage nodig is.
Hospice Apeldoorn heeft daarin zelf de regie over  
het opnamebeleid: een terminaalverklaring is een 
voorwaarde, maar het oordeel van de coördinator is 
doorslaggevend.

Een gewogen oordeel op basis van ervaring en 
deskundigheid helpt bij de juiste indicering. Het kan 
enerzijds “verstopping” van het hospice voorkomen 
maar anderzijds ook onterechte opnames en onjuiste 
verwachtingen. 
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Hospice uitje

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon is een ontmoe-
tings plek voor mensen die ernstig 
ziek zijn en iedereen er omheen. 
Op dinsdag 27 november a.s. 
wordt er een informatieve avond 
over palliatieve zorg in het hospice 
georganiseerd. Dit vindt plaats  
in restaurant De Wilde Pieters, 
19.00 - 21.00 uur.

Het jaarlijkse hospice uitje voor onze medewerkers heeft dit jaar 
plaatsgevonden in het hoge noorden. Met de Happybus ging het 
gezelschap naar Leeuwarden; culturele hoofdstad van Europa. 

Daar werden we getrakteerd op een interessante stadswandeling. De 
gidsen leidden ons langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Vooral de 
scheef gezakte kerktoren, de Boterwaag en de eetkamer van het Princes se-
hof waren zeer de moeite waard. Ook de vele grachtjes en mooie panden 
werden bekeken. Hier en daar werd er een stop ingelast om te proeven van 
de diverse lokale lekkernijen. Natuurlijk werden er ook Friese suikerbroden 
voor het thuisfront gekocht. Het werd een mooie dag die werd afgesloten 
met een gezellige maaltijd.

Café Doodgewoon, dé ontmoetingsplek in OostVeluwe 

waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden

 27 november 2018   

Zorg in het 
hospice

Apeldoorn

Het jaarverslag 2017 is 
op onze site te vinden

2017Jaarverslag
S T I C H T I N G  H O S P I C E  A P E L D O O R N
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Comité van Aanbeveling
Op 26 september is ons lid van het Comité van Aanbeveling de heer Victor 
Doorn overleden. Hij is jarenlang lid geweest van dit comité en toonde 
grote betrok ken heid. We zullen deze markante persoonlijkheid missen. 

In het Comité van Aanbeveling is Ben Bloem opgevolgd door Nathan 
Stukker, wethouder in Apeldoorn.
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