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Informatie
Bekijk de website: www.terminalezorgmh.nl.
Volg ons:
@HospiceGouda
Bezoek het Open Huis: elke eerste zaterdag van de
maand van 11:00 tot 13:00 uur in het atelier achter
het hospice in Gouda.
VPTZ informatiepunten: Lekkerkerk, Bergambacht,
Haastrecht en Schoonhoven. Zie voor adres en
openingstijden de website: terminalezorgmh.nl
Giften: Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
NL73 RABO 0362 4019 93 ten name van stichting
Vrienden van hospice Midden-Holland.

Contact
Terminale zorg thuis en hospice Midden-Holland
• postadres: Ridder van Catsweg 67, 2803 NA Gouda
• e-mail: secretariaat@hospicemiddenholland.nl
• telefoon: 0182 - 35 81 99
• website: www.terminalezorgmh.nl

0182 - 35 81 99

Ondersteuning
als sterven
dichtbij is

Prachtige verra
Ze zijn door de ssing van een (onbekende
) Sin
tuinvrijwilliger
s geplant. Dankt.
!

Lees méér over 2016 op
terminalezorgmh.nl:
•
•

Wie zijn onze verwijzers?
Het tweede 1001 europroject is gestart!

Lees, zegt-het-voort, draag bij…

•

Wat vonden mantelzorgers
en vrijwilligers er van?
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Medewerkers per 31-12-2016
Directeur: Marianne Boone
Coördinatoren: Simone van Uunen, Elles de Mik,
Machteld van Rosmalen en Yvonne Kagie
Secretariaat en Financiën: Jan van Eerden
BRD: Annelies den Uijl, Jeannette Ham, Gerrie
Slingerland, Judith Bakelaar en Greet ten Hove
Contactpersonen: Jeannette van Herk, Lenny Spek
Gonnie Visser, Bienke Stenstra, Annelies den Uijl,
Janie Both, Willeke den Dulk, Thea Straver en
Janneke Blokland
Vrijwilligersraad: Bep Tetteroo (voorzitter),
Jeanne Kool, Irene van Zevenbergen, Alice Pierie en
Wim Bleeker
Bestuur: Jaap Warners (voorzitter), Hans van
Groningen, Arie Plug, Einte Elsinga, Dies Teunissen
en Sija Geers

fotograaf: Kritzolina

Veel dank aan alle vrijwilligers voor hun
enorm grote inzet en fijne samenwerking!

Vrijwilligers zijn er
voor u én uw mantelzorgers
thuis of in het hospice

Voor u ligt het jaaroverzicht 2016 van Terminale zorg
thuis en hospice Midden-Holland waarin diverse stappen zijn gezet voor de toekomst van de organisatie.
We zijn het jaar gestart met een
strategiedag die geleid heeft
tot de herformulering van onze
visie en missie; een belangrijke
conclusie is dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. Goed opgeleide vrijwilligers in de palliatieve
terminale zorg (VPTZ) ondersteunen mensen met een korte levensverwachting en hun
mantelzorgers thuis en in het hospice.
Twee maanden later is de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Vrienden hospice Waddinxveen
ondertekend. Terminale zorg thuis en hospice MH
exploiteert hospice Waddinxveen (vanaf de opening
medio 2017) en werd een aanvang gemaakt met de
voorbereidingen voor de werving en scholing van 60
vrijwilligers.
De contacten met de kerken in Midden-Holland hebben
hun vruchten afgeworpen door hun inspanningen om
ons werk onder de aandacht te brengen bij de leden,
waarvoor dank.
Oktober stond in het teken van de training ‘Verbeteren
samenwerking informele- en formele zorg’ samen met
het Vierstroomteam Lekkenburg en nachtteam PlusZorg, twee zinvolle bijeenkomsten.
In november sloot Gert van Dam zijn 1001 euro-project
af met een zeer geslaagd 3e huiskamerconcert.
Het doet ons goed dat er zoveel mensen zijn die zich
inzetten voor de organisatie; met hen en de financiële
steun van velen kunnen wij de mensen voor wie sterven
dichtbij is, en hun mantelzorgers, ook in de toekomst
blijven ondersteunen, daar waar nodig en gewenst.
Onze vrijwilligers, onder leiding van de coördinatoren,
zijn van onschatbare waarde; zij maken mede mogelijk
dat mensen thuis kunnen sterven, samen met familie
en vrienden; en in het hospice is dat net zo, alsof zij
thuis zijn, wonen mensen hun laatste dagen in een
huiselijke omgeving en ontspannen sfeer, omringd
door familie en vrienden.
Marianne Boone, directeur
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Driestar college Gouda / VMBO
voor de lessen Zorg & Welzijn
Informatieavond aspirant vrijwilligers
hospice Waddinxveen
Transmuraal Netwerk MH
Netwerk palliatieve zorg MH
Kalsbeek college Woerden
Transferverpleegkundigen Groene Hart ZH
Thuiszorgmedewerkers Agathos
Thuiszorgmedewerkers Zorgpartners
Kerkelijk centrum Het Venster Lekkerkerk

Activiteiten
Jan

Strategiedag: coördinatoren, directeur,
Vrijwilligersraad en bestuur
Mei Collecte Oranjefonds
Mei Introductiecursus aspirant vrijwilligers
Jun Kennismaken met Spirituele zorg
‘Dorst of doodsangst’
Jul Vrijwilligersuitje varen op de
Reeuwijkse Plassen met barbecue
Okt Int. Dag Palliatieve Zorg, Agnietenkapel
Nov Herdenkingsbijeenkomst
Nov Trainingsweekend aspirant
vrijwilligers hospice Waddinxveen
Dec Kerstontbijt vrijwilligers bij
Fort Wierickerschans in Bodegraven
Dec Bijeenkomst vrijwilligers ‘Ontwikkelingen
rondom het levenseinde’

Scholing vrijwilligers
•
•
•
•
•
•

Hospice Waddinxveen
In maart hebben de besturen stichting Terminale zorg
thuis en hospice MH en de stichting Vrienden hospice
Waddinxveen een samenwerkingsovereenkomst getekend. De bouw van hospice Waddinxveen is in oktober
gestart en een maand later heeft het kennismakingsweekend met de aspirant vrijwilligers plaatsgevonden.
De voorbereidingen zijn in volle gang in de verwachting dat hospice Waddinxveen haar deuren medio 2017
opent.

2016

Jaaroverzicht 2016

Presentaties

Haptonomisch verplaatsen
Hulp bij lichamelijke verzorging
Onbevooroordeeld luisteren
Halal koken
Intervisie
Complementaire zorg

Open huis

~ elke eerste zaterdag van de maand ~
• Info over vrijwilligerswerk: 15 bezoekers
• Info voor potentiële gasten/hulpvragers of
mantelzorgers: 31 bezoekers
• Overige belangstellenden (gemeente,
buurtbewoners etc.): 1o bezoekers

Samenwerking kerken
Krimpenerwaard
Vanaf 2016 is de samenwerking met de kerkgenootschappen in de Krimpenerwaard verbeterd in de vorm
van het geven van presentaties aan kerkleden, een artikel in het kerkenblad, giften en de financiering van de
scholing vrijwilligers in 2017 en 2018.

Met een handdruk bezegelden de voorzitters de samenwerking.

IDPZ en de waarde
van VPTZ-vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar aldus staatssecretaris Van
Rijn in zijn videoboodschap aan Anne Goossensen en
de aanwezigen bij de IDPZ-bijeenkomst op 8 oktober.
Professor Goossensen doet onderzoek naar ‘De waarde
van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg’.
Videoboodschap, zie:
www.vptz.nl/actueel

Kengetallen 2016
Mantelzorgers van 84 zorgvragers thuis en 64 gasten in het hospice
werden ondersteund door totaal 137 vrijwilligers. Op de regiokaartjes ziet u waar de mensen vandaan komen.
Daarnaast kwamen 7 gasten en 11 vrijwilligers uit: Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Lopik, Moerkapelle,
Moordrecht, Nootdorp, Oudewater, Rotterdam, Snelrewaard, Utrecht, Velsen Noord en Zevenhuizen.
2016: aantal zorgvragers thuis uit...
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2016: aantal gasten in hospice uit...
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Cijfers Thuis 2016: 84 zorgvragers
• gemiddelde inzet: 24 dagen
• gemiddelde leeftijd: 79 jaar
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2016: aantal vrijwilligers uit...
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Cijfers hospice 2016: 64 gasten
• gemiddeld verblijf: 20 dagen
• bedbezetting: 87 %
• gemiddelde leeftijd: 75,5 jaar
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Cijfers vrijwilligers: 137
• 24 mannen en 113 vrouwen
• o.a. ten behoeve van hospice: 46,
thuis: 47, taak: 23 en tuin: 17

