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Voorwoord
Het jaar 2020 is weer voorbij en wat is het jaar snel gegaan. Een jaar waarin op 
alle fronten weer veel gebeurd is. Er waren veranderingen binnen het team van 
medisch adviseurs en binnen het verpleegkundig team. Een jaar waarin het lang 
onduidelijk bleef welke tarieven voor hospicezorg de grote spelers onder de 
zorgverzekeraars zouden gaan hanteren. Een jaar waarin Corona over de wereld 
ging en ook het hospice niet ongemoeid liet. Een jaar waarin, ondanks alle 
turbulentie, weer heel veel gepassioneerde mensen hun steentje hebben 
bijgedragen om het verblijf van de bewoners en hun naasten in ons hospice tot 
een goede tijd te maken.

Vanuit iedere werkgroep volgt hieronder een korte terugblik op het afgelopen jaar.
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Bedbezetting
• Er werden in het jaar 2020 101 personen aangemeld. Niet iedereen kwam ook 

als bewoner naar het hospice.
• Er werden 55 personen binnen die periode opgenomen.
• Daarnaast waren 5 bewoners al in het hospice voor 1 januari 2020. 
• De totale bezetting in 2020 komt daarmee op 60 personen.
• Van deze 60 bewoners werden er 6 na verloop van tijd overgeplaatst naar een 

andere zorgsetting of gingen naar huis. Dat is 10%.
• Niet altijd ging het hierbij om een ‘verkeerd bed probleem’. Twee van de 
 overgeplaatste bewoners gingen namelijk over naar het Clarahofje 
 (het hospice in Goes) zodra daar plaats vrij kwam.
• 51 personen overleden in het hospice in het jaar 2020.
• We gaan het jaar 2021 in met 3 bewoners.
• De gemiddelde leeftijd bij opname in 2020 was 77 jaar.
• 33 bewoners waren vrouwelijk, 27 mannelijk.
• Het totale aantal ligdagen van bovengenoemde groep personen is 1712 dagen, 

hiervan vallen er 176 in het jaar 2019. Het aantal werkelijke ligdagen in 2020 
komt daarmee op 1535 dagen.

• De bezettingsgraad komt daarmee op 4,21 bezet bed per dag.
• De gemiddelde opnameduur was 29 dagen.
• Bij de primaire diagnose valt op de hoge score voor longcarcinoom/
 mesothelioom namelijk 13 van de opgenomen personen, dat is 22%.
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Personeel
Voor de werkgroep personeelsbeheer was het jaar 2020 best een uitdaging. 
We namen in etappes afscheid van drie collega’s. Twee van hen hebben een 
baan als praktijkondersteuner huisarts  gevonden en één collega is toch terug 
de wijkverpleging in gegaan, nadat zij erachter kwam dat dat toch meer bij haar 
paste in plaats van werken in het hospice. Hoe dan ook, alle drie zullen ze op hun 
nieuwe werkplek vast en zeker met evenveel toewijding hun werk verrichten als 
destijds in het hospice!

Het vertrek van deze collega’s is niet aangevuld met nieuwe collega’s. Vanwege 
de bezuinigingen en het begrote getal waarbinnen onze formatie zou moeten 
gaan passen is dit zo gelopen.

Ook de samenstelling van deze werkgroep is veranderd door het vertrek van 
collega’s. Inmiddels is Janneke voldoende ingewerkt om samen met Rinke, die de 
werkgroep al langer doet, alle taken binnen deze werkgroep volledig uit te voeren.
Vanaf januari nam deze werkgroep deel aan het bezuinigingsoverleg. We keken 
samen met de Raad van Bestuur, de vrijwilligerscoördinator, de financiële man 
van Zorgstroom en collega’s uit Goes of we manieren konden verzinnen om met 
het aangekondigde lage tarief van sommige zorgverzekeringen om te gaan. 
Zoals bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen maken in het rooster, de manier van 
werken aanpassen, de inzet van bereikbaarheidsdiensten aanpassen etc.

Naar aanleiding van dit overleg werd er best een aantal eisen gesteld aan het 
personeel binnen het hospice; onder andere het niet meer zomaar mogen 
overwerken, een maximale tijd te besteden aan opnames, het verdwijnen van de 
tweede dagdienst op dinsdag (die er altijd was vanwege het MDO), de inzet van 
een vastgesteld aantal uren van de bereikbaarheidsdienst om het MDO te doen, 
een maximaal te besteden tijd aan zelfsturende taken.
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Een en ander resulteerde in de opbouw van een flink aantal min-uren bij vrijwel 
alle collega’s en dat gaf toch ook de nodige onrust binnen het team. Om de 
tekorten enigszins op te lossen was het noodzakelijk dat één collega gedurende 
een aantal maanden op een plaats elders binnen Zorgstroom haar werk zou 
verrichten om op deze manier ruimte te creëren voor de overige collega’s om 
binnen het hospice de min-uren weg te werken. Gelukkig is iedereen weer 
voldoende bijgewerkt en werken we allemaal ook weer gewoon onze uren in het 
hospice! 

Na het vertrek van onze derde collega (in november j.l.) bleek al snel dat het 
plannen van de dienstlijst nauwelijks mogelijk was. Qua begroting zaten we nu 
keurig waar we moesten en wilden zijn. Echter het natuurlijk verloop verdeelde 
zich onevenredig en hakte flink in de verpleegkundige bezetting, en daarmee in 
de continuïteit van zorg.

Gelukkig hebben wij na overleg met onze bestuurder en P&O ervoor kunnen zorgen 
dat we met ingang van 1 februari 2021 de formatie toch kunnen aanvullen.

Twee vaste collega’s gaan in hun uren per week ieder 4 uur omhoog én een 
van de oproepkrachten zal op basis van 20 uur per week werkzaam zijn i.p.v. op 
0-uren basis. Hiermee kunnen we de huidige roosterproblemen weer de baas!

Op 1 september nam ons team afscheid van medisch adviseur R. van Tol. Vanaf 
het ontstaan van het hospice was hij nauw betrokken bij het wel en wee van het 
hospice, was hij altijd bereikbaar als back-up  en was hij de steun en toeverlaat 
van ons team. Hij is van zijn welverdiende pensioen gaan genieten!

We hebben huisarts L. Aulbers (een gepassioneerde en zeer ervaren huisarts, 
breed georiënteerd op verschillende vlakken) verwelkomt als nieuw lid van de 
groep medisch adviseurs. Hiermee is ook de bereikbaarheid van de medisch 
adviseurs weer goed geregeld en kunnen de verpleegkundigen te allen tijde 
terugvallen op één van de drie hospice artsen voor overleg of wijzigingen in het 
beleid bij onze bewoners.   

Ook de artsen P. van Vijven en P. Biewenga zijn nog steeds aan het hospice 
verbonden als hospice arts/medisch adviseur.  We mogen met trots zeggen dat 
we dankbaar zijn om drie fantastische, altijd bereikbare, artsen te hebben waar 
wij als verpleegkundigen op kunnen terug vallen!

Jammer genoeg kwam nét op de valreep van dit jaar COVID-19 even buurten in het 
hospice, met als gevolg uitval van twee verzorgenden en drie verpleegkundigen. 
Met de nodige creativiteit en de extra inzet van het resterende personeel zijn we 
ook dit weer te boven gekomen. Dit gebeuren zorgde wel voor een stijging in het 
ziekteverzuim percentage, aangezien we hiervoor eigenlijk geen- of nauwelijks 
ziekteverzuim hebben gehad het afgelopen jaar.
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Voorzitters
Onze werkgroep heeft in de loop van dit jaar een wisseling gehad. Ook hebben 
we een tijd minder aandacht gehad voor de werkgroep taken in verband met de 
Corona-crisis. Inmiddels raken we weer meer op orde met onze taken en is een 
goede samenwerking ontstaan. 

Voorzitters hebben onder andere de taak het team een team te laten zijn. 
Door de Corona-crisis is dit extra moeilijk gebleken. Teambuilding was niet 
mogelijk. Vanuit het management is er hard gewerkt om een teamcoach te 
vinden. Het is helaas nog niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden. 
Er is echter wel behoefte aan een teamcoach. 

Gelukkig konden de teamvergaderingen wel door gaan onder andere door 
online vergaderen. Afgelopen zomer hebben we een aantal keer een grotere 
vergaderruimte gevonden in het scoutinggebouw zodat we op afstand toch bij 
elkaar konden zijn. Het onderlinge netwerken wordt bemoeilijkt door het online 
vergaderen en wordt als beperkend ervaren.

Als voorzitters bekijken we de onderlinge verhoudingen middels een 
teambarometer. Als team willen we graag een andere methode waaruit meer 
details gehaald kunnen worden. Hier gaan we in 2021 verder mee. 
Na het herschrijven van de visie en de beoordeling hiervan door het management, 
hospiceartsen en andere hospiceteamleden is de visie begin januari 2020 
uitgedragen. Vanaf die tijd werken we vanuit deze visie waarin de speerpunten 
kwaliteit, respect en huislijkheid centraal staan.

We zijn in 2020 begonnen contacten te leggen met het management om een 
aanzet te geven voor een meerjarenplan. Daar is ook besloten dat we dit gaan 
oppakken met het Clarahofje in Goes. Dit omdat de palliatieve zorg/hospicezorg 
binnen Zorgstroom daardoor een wat eenduidiger karakter gaat krijgen.  

Er is inmiddels een brainstormsessie geweest samen met het management 
en het Clarahofje. Deze brainstorm is ook besproken in het teamoverleg. In het 
vormgeven van het meerjarenplan is vertraging gekomen door de Corona-crisis. 
Inmiddels liggen er vervolgafspraken vast voor begin 2021.
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Geestelijke verzorging
Ook dit jaar bezocht de geestelijk verzorger zo goed als alle bewoners. Een luisterend 
oor voor alles wat de bewoners maar bezighoudt, hun pijn, verdriet, angst. 
Het opmaken van de balans van het leven. Unfinished business doet zich vaak 
gelden in deze periode. Soms is het mogelijk om een verbroken contact te herstellen, 
soms is het aanvaarden van dit onaffe eindje de enige optie. 

Waar mogelijk ondersteunde de geestelijk verzorger dit soort processen.
Alleen in de eerste weken van de corona-crisis was bezoekwerk niet mogelijk. 
Door deze crisis moest ook de herdenkingsbijeenkomst afgezegd worden die 
gepland stond voor 15 mei. In plaats daarvan stuurden we een brief aan allen die 
anders uitgenodigd zouden zijn. Een citaat:

‘Het spijt ons zeer dat we de herdenking moeten afzeggen. We ervaren elke keer 
hoe goed het is om elkaar weer te zien. De periode dat mensen zijn opgenomen 
in het hospice is vaak een heel bijzondere. Het leven wordt intens ervaren, 
er wordt waar mogelijk volop genoten van de kleine dingen van het leven, 
er wordt gelachen en gehuild. Voor u een bijzondere tijd om op terug te kijken, 
voor ons een bijzondere tijd om mee te mogen maken met de bewoners en hun 
naasten. Samen stonden we rond deze ene mens, om hem of haar zo goed 
mogelijk te begeleiden op de weg die hij of zij moest gaan. Ieder op eigen wijze 
betrokken bij het leven en sterven van deze ene.’

Bij de brief voegden we een kaars met een 
naamkaartje eraan en de woorden ‘Met 
liefde voor gezorgd’. Op de datum dat de 
herdenkingsbijeenkomst anders had 
plaatsgevonden, werden deze brieven 
bezorgd bij de eerste contactpersonen. 

Op vrijdag 24 januari en 18 september 
waren er wel bijeenkomsten; de laatste 
uiteraard in acht nemend de 
coronamaatregelen. We noemden in die 
bijeenkomsten 36 namen; voor twaalf van 
de overleden bewoners was familie 

aanwezig. Zij staken de kaars voor hun overleden geliefde aan en schreven iets 
op een steen. Ontroerend moment: drie van de kleinkinderen van ‘opa Jan’ die 
geheel zelfstandig dit ritueel uitvoerden.
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Hospicearts
Naar mijn idee hebben we ook in 2020 weer veel mooie dingen kunnen doen in 
het hospice. Er is veel vraag naar het hospice en dat maakt het soms moeilijk om 
te kiezen wie er het beste past als er meerdere patiënten zijn aangemeld. Aan de 
andere kant betekent het dat de zorg in het hospice duidelijk meerwaarde heeft.

Het was een bijzonder jaar met afscheid nemen en welkom heten. Jammer om 
van René afscheid te nemen, toch wel een grote steun voor ons team vanwege 
zijn jarenlange ervaring in dit hospice. Erg fijn dat we Lucas welkom konden 
heten. We hebben veel vertrouwen in hem en hij heeft het werk in het hospice 
met veel enthousiasme opgepakt.

 

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar stond in het teken van optimalisering van de onderlinge 
samenwerking en de invoering van een tweede vrijwilliger in de vorm van een 
gastheer/-vrouw die ondersteuning biedt  naast de zorgvrijwilliger en de 
professionals in de ochtend en avond.

Dit stuitte op veel weerstand vanuit de vrijwilligers. Men voelde zich niet gehoord 
en ging ervan uit mee te mogen beslissen over bovenstaande. 

De volgende acties zijn ondernomen;
• Inlassen van extra overleggen waarbij Diana of Mariette als contactpersoon 

vanuit het verpleegkundig team aanwezig was.
• Enquête laten invullen om inzage te krijgen in voorkeur gastheer/-vrouw en/

of zorgvrijwilliger met daarbij ruimte voor opmerkingen. Deze enquête is later 
tijdens een  bijeenkomst besproken.

• Online gesprekken voeren vanwege hoog oplopende emoties ten gevolge van 
invoering van bovenstaande maar ook ruimte biedend om de samenwerking 
met Annelies Eefting te evalueren.

• Richtlijnen opstellen met taken voor gastheer/-vrouw en zorgvrijwilliger
• Ruimte bieden voor gastbezoek aan hospice het Clarahofje voor uitwisseling 

van ervaringen.
• Proef draaien met een duur van een half jaar met tussentijdse evaluaties
• Afspraak dat standpunten/meningen hierover niet onderling gedeeld mogen 

worden op de werkvloer. Wel daarbuiten of met coördinator om negatieve 
 spiraalvorming te voorkomen.
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Door het Corona-virus leek alles op de langere termijn geschoven te worden, 
maar in september j.l. heeft Manteling samen met Zorgstroom een contract 
ondertekend met geld en toestemming om extra vrijwilligers te werven en in te 
zetten. 

• Huidige afspraak is dat per 09-12 een gastvrouw/-heer ingezet wordt in de 
 ochtend vanuit de huidige beschikbare groep vrijwilligers. Ten gevolge van 

Corona worden er voor 1 januari 2021 slechts mondjesmaat nieuwe vrijwilligers 
aangenomen. Bestuurder Annet Tramper is hiervan op de hoogte.

Ook binnen de vrijwilligersgroep heeft Corona een flinke impact gehad. 
Het hospice heeft wekenlang zonder vrijwilligers die in de kwetsbare categorie 
vielen moeten draaien. Wat betreft de veiligheidsafspraken lagen Manteling en 
Zorgstroom niet op één lijn wat verwarring veroorzaakte. Manteling en 
Zorgstroom zijn hierover met elkaar in beraad gegaan (07-12).

In het afgelopen jaar zijn er vrijwilligers gestopt om diverse redenen, maar hebben 
wij ook weer nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. 
Voor de nieuwe vrijwilligers gebruikt Manteling een online inwerkprogramma 
(VPTZ academy).
Helaas was er dit jaar vanwege Corona geen ruimte voor een gezamenlijk uitje of 
scholing. Wij hopen dat 2021 hiervoor wel ruimte biedt.
Wat betreft de samenwerking met Annelies Eefting kunnen wij melden dat uit de 
online gesprekken  geen bijzonderheden te vermelden zijn vanuit de vrijwilligers. 
Annelies sluit twee keer per jaar aan bij onze teamvergadering en wordt daarbij 
vergezeld door haar collega Marcella de Vlieger.

Manteling heeft hun website en huisstijl vernieuwd.

een goed team bestaat uit mensen die
ongevraagd met elkaar samenwerken
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Manteling   
Al 18 jaar is er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen (de vrijwilligers 
van) Manteling en het zorgteam van Zorgstroom. Om deze samenwerking te 
faciliteren, vond in 2020 regelmatig overleg plaats tussen de coördinator van 
Manteling en een afvaardiging van het zorgteam. Door de Covid-pandemie 
gebeurde dit voornamelijk digitaal. Verpleegkundigen schoven tweemaal aan bij 
het overleg van de vrijwilligers en de coördinator van Manteling was in september 
aanwezig bij het teamoverleg. Zo proberen we ook in bijzondere tijden in 
gezamenlijkheid uitvoering te geven aan het beleid van de beide organisaties. 

De vrijwilligers van Manteling geven vanaf de start van het Sint Jans Hospice 
De Casembroot in 2002 samen met de verpleging zorg en aandacht aan de 
bewoners en hun familie. Zij doen dat met hart en ziel en dat is merkbaar en 
voelbaar aan de goede sfeer en de fijne samenwerking in het hospice. Ook de 
groep kookvrijwilligers die in 2017 van start ging, heeft met vier kookavonden in 
de week een vaste plaats in het hospice. 

Twintigtwintig was op vele manieren een bijzonder jaar voor de zorg- en 
kookvrijwilligers van Manteling en voor de samenwerking met de professionals in 
het hospice. 
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Op de eerste plaats was daar het Coronavirus dat vanaf het begin van 2020 om 
zich heen greep. Tijdens het hoogtepunt van de eerste golf Corona-besmettingen, 
werden de vrijwilligers die tot de risicogroep behoorden niet in het hospice 
ingezet; slechts acht van de 24 vrijwilligers waren nog inzetbaar. Dat had tot 
gevolg dat in de maanden april en mei slechts één dienst door de vrijwilligers 
werd ingevuld en de professionele zorg voor de uitdaging stond het grootste 
deel van de dag het werk zonder de vrijwilligers te doen. Dat was niet gemakkelijk 
en groot was de opluchting toen in juni de regels versoepelden en veel vrijwilligers 
weer ingezet konden worden; in juli waren alle diensten weer bezet. Van de 
kookvrijwilligers bleef tijdens de eerste piek de meerderheid inzetbaar waardoor 
zeker op drie avonden een maaltijd werd gekookt voor de bewoners.

Eind oktober kondigde de tweede golf besmettingen zich aan. De RIVM regels 
waren dit keer minder streng en iedereen die dat wilde, bleef welkom in het 
hospice met als gevolg dat alle diensten meestal goed ingevuld bleven. 
We benoemden het regelmatig naar en met elkaar; ondanks enkele vermoedens 
van een besmetting wisten we corona nog steeds uit het hospice te houden! 
En toen deed half december Covid toch zijn intrede in het hospice en werden 
enkele vrijwilligers en teamleden besmet. In goed overleg werd besloten om de 
vrijwillige inzet op te schorten tot het einde van het jaar. Het team, uitgedund 
door de besmettingen, stond er nu alleen voor. 
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Het was en blijft een uitdaging om in deze tijden enerzijds de inzet van de 
vrijwilligers te blijven continueren en anderzijds hun veiligheid en gezondheid te 
blijven waarborgen. Dit vraagt om voortdurende afstemming met het team, 
met de Infectiepreventie Commissie  van Zorgstroom en met de vrijwilligers.

Door de Corona-maatregelen kon in 2020 slechts een beperkt aantal 
groepsactiviteiten en cursussen voor de vrijwilligers georganiseerd worden door 
Manteling. Wel werden twee bijeenkomsten georganiseerd (in maart en september), 
konden in oktober de trainingen ‘Tilvaardigheid’ en ‘Ziekenverzorging aan bed’ 
doorgaan en werd er speciaal voor de nieuwe hospicevrijwilligers in november 
een digitale introductietraining gegeven door de VPTZ-Academie.

In 2018 is door het team en enkele vrijwilligers voor het eerst de wens geuit om 
dagelijks extra gastheren/-vrouwen in te gaan zetten. In de loop van 2019 werden 
vrijwilligers hierover geïnformeerd en werd onder hen een enquête gehouden 
om deze mogelijkheid op wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken. 
Door tussenkomst van de pandemie kwam dit proces stil te liggen en in 
september werd het weer opgestart nadat de afspraken tussen Zorgstroom en 
Manteling geformaliseerd werden. Dit stuitte bij vrijwilligers op weerstand en na 
enkele gespreksrondes met hen waarin heldere kaders werden besproken en 
afspraken werden gemaakt over hoe de invoering vorm kon krijgen, kon in 
december van start worden gegaan met een proef. Vanwege de strengere 
lockdown werd de proef na een week uitgesteld tot eind januari. Na hervatting 
zal de eerste fase van de proef lopen tot eind maart. Tussentijds wordt 
geëvalueerd of de extra diensten een toegevoegde waarde hebben voor alle 
betrokkenen in het hospice. Eind maart wordt beoordeeld of de proef verder 
wordt uitgebreid, aangepast of afgerond. 
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Stagiaires aan het woord
Benthe 
Afgelopen jaar heb ik een paar maanden een Maatschappelijke Stage mogen 
lopen voor mijn opleiding tot Verpleegkundige en Operatieassistent. Al snel 
kwam ik op het idee om te vragen of ik mijn stage bij dit hospice mocht lopen. 
Ik wilde sowieso een zorgervaring opdoen en naar mijn idee hoor je op de 
opleiding veel te weinig over het werken in een Hospice. Na een gesprek met het 
hospice mocht ik hier mijn stage doen.

En deze stage in één woord: Wauw! Wat is dit een mooie tak van de zorg. 
Tijdens deze stage heb ik ontzettend veel geleerd, zowel over wat palliatieve zorg 
inhoudt, maar ook dat het echt niet erg is als iets je raakt, want er zijn natuurlijk 
ook verdrietige momenten. Daarnaast was het super mooi om te merken hoe blij 
je een bewoner kan maken met kleine dingetjes: even gezellig kletsen, een koekje 
bij de lunch, omdat je weet dat de bewoner die zo lekker vindt of een potje 
rummikub.  

Kortom mijn eerste zorgervaring was er eentje om nooit te vergeten! Nogmaals 
vele malen dank aan alle lieve verpleegkundigen, vrijwilligers en bewoners dat 
ik bij jullie mee mocht kijken. Wat een inzet heb ik van de verpleegkundigen en 
vrijwilligers mogen zien om de bewoners een zo mooi mogelijke tijd te bezorgen.

Rianne
Afgelopen jaar heb ik mijn eindstage voor de HBO-V mogen lopen in het Sint 
Jans Hospice De Casembroot. Een stageplaats die ik zelf heb aangevraagd en 
waar ik geen seconde spijt van heb gehad. Gedurende de stage heb ik kennis 
mogen maken met de palliatieve zorg en de liefdevolle sfeer die hierbij komt 
kijken. Het is erg bijzonder om dit laatste stukje in iemands leven van zo 
dichtbij mee te mogen maken. Iedereen in het hospice, van verpleegkundige tot 
vrijwilliger, is onmisbaar en heeft met zijn eigen specialiteit een waardevolle 
aanvulling in de laatste levensfase van de bewoner. Het was een jaar vol mooie 
momenten, waarvan ik heel veel dingen meeneem mijn toekomstige loopbaan 
in. Naast een ontwikkeling als verpleegkundige, heb ik ook een hele mooie 
persoonlijke ontwikkeling door mogen maken. Kortom, een heel mooie stage vol 
met bijzondere momenten waarvoor ik alle collega’s nogmaals wil bedanken!
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Tuinvrijwilligers
Het nieuwe jaar starten wij altijd met het opruimen van de kerstboom en wij 
overleggen dan altijd wat we komende maanden gaan doen in de tuin. 
Het echte werk begint in het vroege voorjaar . Wij zorgen met Pasen voor een 
vrolijk geel tintje in en het hospice. Eind april gaan we naar Kesteloo in Koudekerke 
voor de vulling van de zomerbakken. Dit jaar hadden we Petunia’s, Surfinia’s en 
Bacopa’s. Deze hebben prachtig gebloeid, maar door de droogte wat minder 
dan andere jaren en dit kwam natuurlijk ook door de Corona waardoor er geen 
zorgvrijwilligers waren voor het watergeven...  Wij hebben dat opgevangen door 
om de beurt extra te komen.

In september zijn we op zoek gegaan naar 
plantenbakken met een waterreservaat. 
We kwamen terecht bij d’Onruste in 
Kamperland. Daar zijn wij goed geslaagd, 
zie hiervoor wat nu buiten op de tuintafel 
staat. Dit is een proef en bevalt nu zo goed, 
dat wij voor de begroting van het komende 
jaar van de Vrienden van het Hospice twee 
bakken aangevraagd hebben voor bij de 
voordeur. Traditiegetrouw staan er aan de 
beide kanten van de opritten weer 
pompoenen; en ook traditiegetrouw 
verdween er weer een in de sloot en met 
gevaar voor ons leven ligt de pompoen nu 
weer op de goede plek. 

Voor de winter zit er Bergthee, Hebe en Violen in de bakken. En verder vullen 
we onze tijd met vegen, rozen snoeien, opruimen, spinnenwebben weghalen, 
tuinmeubelen ontgroenen etc. 

Voor Advent werden de bakken bij de voordeur vervangen door de 
dwergconiferen met lampjes. Inmiddels staat de kerstboom ook weer in de 
huiskamer en dit was in het coronajaar 2020 de enige keer dat we voor langere 
tijd binnen waren. Wekelijks werd er goed voor ons gezorgd en werd buiten aan 
ons koffie met gebak geserveerd!

Buitenom de plantenbakken begonnen we dit jaar met heel veel achterstallig 
onderhoud. Inmiddels zijn we zeer tevreden met de nieuwe hovenier. 
Op deskundige wijze wordt de tuin nu goed onderhouden en ook is er aandacht 
voor de bestrating.
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Stichting Vrienden Hospice Middelburg
Met de Stichting Vrienden van het Hospice was ook het afgelopen jaar nauw 
contact. Nu veelal per mail in plaats van de tweemaandelijkse fysieke overleggen. 
De Vrienden zorgden ook het afgelopen jaar voor de wekelijks verse bloemen en 
Libelle op de huiskamertafel. Daarnaast ontvingen wij van hen een abonnement 
op het vakblad ‘Pallium’. Ook mochten er etherische oliën besteld worden en 
mochten de tuinvrijwilligers gereedschappen, planten en andere 
benodigdheden voor hun tuinwerkzaamheden aanschaffen. 

Door de Rabobank was de Stichting Vrienden benaderd om deel te nemen aan 
de Rabobank Clubactie. Er is op die manier een mooi bedrag binnen gekomen 
waarvan onder andere een airfryer XXL aangeschaft wordt. 

De bewoners en het hele hospiceteam werden door de Stichting verwend met 
lekkers en attenties rond de feestdagen en rond de tijd dat de eerste nieuwe 
haring op de markt kwam. Regelmatig mogen we van hen zaken aanschaffen 
die de (zorg voor de) bewoners ten goede komen. De jaarlijkse personeelsborrel 
die in het voorjaar gehouden zou worden kon helaas vanwege Corona niet 
doorgaan. Ondanks de beperkingen die Corona met zich mee bracht waren de 
Vrienden ook dit jaar weer erg betrokken bij het hospice wel en wee.

VTH (Verpleegtechnisch Handelen)
Afgelopen jaar was voor iedereen een jaar van aanpassen en afwachten. Zo ook 
voor VTH. De tweede helft van het team moest nog de til- en transfercursus 
volgen. Deze is doorgeschoven naar volgend jaar. Er is goed gewerkt op het 
Leerplein, een deel van de collega’s heeft alles op groen staan, dat wil zeggen 
alles behaald. 

Alle bedden en apparaten zijn weer gekeurd en veilig bevonden. We hebben een 
toiletband aangeschaft, waardoor bewoners makkelijker met een tillift op het 
toilet te helpen zijn.
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Kwaliteit
Veel is er van de werkgroep kwaliteit niet te vertellen, helaas! Zoals het hele jaar 
een beetje stil gestaan lijkt te hebben, was dat ook het geval in deze werkgroep.

In mei heeft een wisseling van bezetting binnen deze werkgroep plaatsgevonden. 
Dit vergt altijd extra tijd om iemand wegwijs te maken binnen alle taken die 
(verder) moeten worden opgepakt. Ten gevolge van de Coronacrisis was de 
ruimte om hier tijd voor vrij te maken niet aanwezig. Daarbij werd het extra lastig 
om elkaar te spreken vanwege alle opgelegde beperkingen.

Dit gold natuurlijk voor alle werkgroepen en daarom hebben we er maar geen 
groot probleem van gemaakt dat de voorgenomen doelstellingen uit het 
jaarplan waarschijnlijk niet behaald zouden worden.

Eén doelstelling daarvan is het verder uitwerken van en de teamleden verder 
vaardig maken met het gebruik van de PDCA-cyclus. Dit wordt in 2021 verder 
opgepakt, waarbij wel gekeken wordt naar de ruimte die er op dat moment is bij 
het team om hiermee een verbeterslag te kunnen maken.

In 2020 is het MDO (Multi Disciplinair Overleg) in een nieuw jasje gestoken. 
Wanneer voorheen op dinsdagen gewerkt werd met twee verpleegkundigen per 
dag, die ook beiden aanwezig waren bij het MDO, wordt nu de bereikbare dienst 
ingezet om het MDO te verzorgen. De aanwezige dagdienst kan zich zo de 
gehele dag focussen op de directe patiëntenzorg. De bereikbare dienst is altijd 
een verpleegkundige die de dag ervoor, of het weekend ervoor gewerkt heeft. 

Ook de structuur van het MDO wilden wij graag optimaliseren. Deels is dat 
gelukt door de nieuwe werkwijze met betrekking tot de inzet van de bereikbare 
dienst, maar er is nog ruimte om verder door te ontwikkelen. Ideeën en plannen 
zetten we door naar de werkgroep bewoners die de uitwerking verder oppakt. 
Een gestructureerd MDO hangt nauw samen met de indeling en het gebruik 
van het zorgleefplan.
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Analyse van de evaluaties 
binnengekomen in 2020

Uitgaande van het feit dat de nazorgbrieven pas in de zesde week na overlijden 
worden verstuurd, zijn alle overlijdens en overplaatsingen vanaf 16 november 
2019 betrokken in deze analyse. Ook de overlijdens en overplaatsingen van de 
laatste weken van het jaar kunnen om diezelfde reden niet worden meegenomen.
In deze periode vonden er 61 overlijdens plaats, waarvan 6 in de laatste 6 weken.
6 bewoners werden overgeplaatst of gingen weer naar huis.

Te zien is dus dat ongeveer de helft van de nabestaanden een evaluatie 
terugstuurt, echter bij de overgeplaatste bewoners ligt het reageren veel lager.

De beoordelingen waren bijna allemaal ruim voldoende en uitstekend. 
Veel gekozen termen daarbij waren persoonlijke aandacht, liefdevol, gastvrij, 
meelevend, kundige zorg, warm bad, respectvol, professioneel, betrokken, oase 
van rust, aandacht voor familie, belang van onderlinge gesprekken, aangename 
ruimten, thuis voelen en welkom zijn.

Ook een paar minder goede opmerkingen waren er over het niet altijd op één 
lijn zitten van behandelend- en hospiceartsen, soms te luidruchtige mensen in 
huis, eten dat niet altijd naar de zin was en een aantal corona-gerelateerde 
beperkingen.

Inhoudelijk kwamen 3 aanbevelingen naar voren:
• Pas op dat het niet te druk wordt door inloop van allerlei medewerkers en 
 vrijwilligers
• Wees er bewust van dat sommige familieleden meer begeleiding nodig 
 hebben bij een naderend einde.
• Wees duidelijk over hoe, waar en wanneer medewerkers aanspreekbaar zijn in 

coronatijd.

 Aantal Evaluatie  Niet  Geen evaluatie
 bewoners terug gestuurd gereageerd gevraagd

Overleden 2019 7 4 3 0

Overleden 2020 48 (+ 6) 27 31 (- 6) 2

Overgeplaatst 6 1 4 1

Tussen haakjes de personen uit de laatste 6 weken van 2020



19Jaarverslag Sint Jans Hospice De Casembroot 2020

PR (Public Relations)
Afgelopen jaar hebben we weer een aantal vaste activiteiten ondernomen als 
werkgroep PR.

Zoals elk jaar houden we goed contact met de Stichting Vrienden Hospice. 
Het contact verliep dit jaar slechts éénmaal in het hospice , de andere keren 
verliep het via de mail vanwege de coronamaatregelen waaraan we op dat 
moment gebonden waren. In het voorjaar zou de Stichting het hele team op een 
‘borrel’ trakteren, deze houden we nog tegoed omdat het vanwege Corona 
onmogelijk was met zoveel mensen samen te zijn.

Op de website was steeds de actuele informatie te vinden als het om afspraken 
rond Corona ging, zodat het voor bewoners en  bezoek duidelijk was. De website 
werd geselecteerd om mee te doen aan ‘De Top 100, het grote hospice website 
onderzoek’. De Website kreeg een voldoende, echter wel met de nodige 
aanbevelingen. Met de aanbevelingen gaan we als werkgroep met de afdeling 
communicatie uit de Breestraat aan de slag, een leuk project voor het nieuwe jaar.

Door regelmatig een bericht op Facebookpagina van het hospice te plaatsen 
wilden we zichtbaar zijn en blijven voor iedereen. 

Dit jaar organiseerden we werklunches voor belangstellende collega’s binnen 
de zorgteams van Zorgstroom. De reacties waren positief en enthousiast. 
We hebben de werklunches helaas moeten annuleren door de omstandigheden, 
maar dit gaan we beslist in 2021 weer oppakken.
Communicatie tussen Hospice Goes en andere instanties verloopt goed. 

Op Zorgkaart Nederland ontvingen we mooie woorden van waardering, 
deze recensies geven ons een extra stimulans om op deze voet door te gaan. 

Kortom, ondanks dat Corona een grote stempel drukte op het reilen en zeilen in 
het hospice, blikken we terug op een goed jaar en we kijken uit naar de komende 
jaren.
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Leven
Afgelopen jaar hebben we als verpleegkundigen samen met de vrijwilligers, 
ongeacht de omstandigheden, gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven (in de laatste fase) voor onze bewoners. 

Muziekvrijwilligers; Er is door bewoners genoten van muziek aan bed, dat net 
was opgestart. Dit werd stopgezet tijdens de coronatijd en hierdoor kwam er 
ruimte om een tuinconcert te houden. Daarnaast hebben we via een oproepje 
op Facebook, contact met een medewerker bij UCR en vanaf dit jaar nieuw 
contact met de muziekgroep “Muzaiek”. Daardoor is het streven naar een vaste 
groep muziekvrijwilligers gelukt. Wekelijks genieten bewoners nu van alle soorten 
muziek, zang en instrumenten in de woonkamer of op hun kamer met de deur 
open. 

Herdenkingsbijeenkomsten; Er waren dit jaar drie herdenkingsbijeenkomsten 
en drie keer hebben we dit op een andere manier invulling gegeven. Tijdens de 
Coronacrisis hebben we de herdenkingsdienst moeten annuleren en hebben 
nabestaanden een persoonlijke brief en kaars toegestuurd gekregen. 
Hierop kregen we al snel positieve reacties in de vorm van een kaart. 
De laatste herdenkingsdienst is in kleinere kring gehouden, met de aangepaste 
maatregelen, 1,5 m afstand houden en het dragen van een mondkapje. 
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Proefplaatsing Qwiek.up; Dit jaar hadden we gedurende 
een week een proefplaatsing van de Qwiek.up, dit zorgde 
voor mooie belevenissen. De Qwiek.up is een verplaatsbare 
beamer die op de wand of het plafond beelden projecteert 
met begeleidende muziek. De beelden staan op modules of 
usb stick. De beleving van buiten wordt hierdoor naar binnen 
gebracht bij onze bewoners. Als het ware samen met  een 

kleinkind en achterkleinkind door de Efteling lopen, vanuit je hospice kamer, 
hoe mooi kan het zijn. Bij een andere bewoner hebben we een module van een 
boswandeling af laten spelen. Ook namen we bewoners mee naar de huiskamer 
en bekeken samen een deel van het concert van André Rieu door middel van 
projectie op de muur en met geluid. De Qwiek.up kan ook ingezet worden voor 
rust en ontspanning bij een onrustige bewoner, voor het slapen of tijdens de 
verzorging. De Qwiek.up zorgde voor een bijzondere beleving, helaas kost een 
Qwiek.up aardig wat geld en moeten we kijken of er één aangeschaft kan 
worden voor het hospice. 

Complementaire zorg; Onze inzet van hand- en voetmassage en zo nu en dan 
een buikwassing, een druppeltje etherische olie in een verdamper of op een 
tissue (als iemand misselijk is), wordt erg gewaardeerd. Dit jaar even geen 
basiscursus en opfriscursus. De basiscursus waarin de kennis wordt doorgegeven 
en gedeeld met elkaar zal komend jaar in een nieuw jasje worden gestoken. 

Kookvrijwilligers; er is een flinke groep kookvrijwilligers, waarvan er ook een 
aantal tijdens de corona periode is blijven koken voor onze bewoners. 
Zij verzorgen vier dagen de heerlijkste gerechten, elke keer kijkend naar de 
wensen en behoeften op dat moment van onze bewoners. 

Feestdagen; Net zoals voorbije jaren zijn ook de feestdagen 
niet aan ons en aan onze bewoners voorbij gegaan.
Iets lekkers bij het ontbijt, een High Tea met Pasen,  
gepresenteerd op een etagère en geschonken door de 
Vrienden. Verse pepernoten, die de kookvrijwilliger met alle 
liefde staat te bakken in de keuken. Een kerstlunch in 
voorbereiding voor onze bewoners, waarbij twee genodigden 
per bewoner aan mogen schuiven.                                               

Inzet vrijwilligers; Voor alle activiteiten van onze werkgroep “Kwaliteit van leven” 
geldt dat  deze voornamelijk door de (kook)vrijwilligers worden gedragen. 
We zijn heel blij met hun enthousiasme en inzet!
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Financieel

Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met het bewaken van de begroting 
voor het hospice, het bewust zijn en blijven van wat alles kost en wat mogelijk 
bij welke leverancier goedkoper kan. Daarnaast bewaakte en controleerde deze 
werkgroep de kleine kas. Iedere maand was het weer een uitdaging alle bonnetjes 
op de juiste manier te verwerken. Het hospice was financieel gezond het 
afgelopen jaar, dit is terug te zien in de maandelijkse meest positieve 
dashboards. 

We hadden in 2020 een hoge bezetting van de kamers, gemiddeld 4,3. 
Desondanks had het hospice in 2020 te maken met teruglopende inkomsten ten 
opzichte van voorgaande jaren. Zorgverzekeraar CZ werkte met een aanzienlijk 
lagere vergoeding dan voorgaande jaren. Om te anticiperen op de tendens van 
lagere tarieven, heeft Zorgstroom meegewerkt aan de kostprijsberekening van 
de Associatie Hospicezorg. Daarnaast is intern goed gekeken of we, zonder 
verlies aan kwaliteit, op zaken konden bezuinigen. Hoewel we niet álle 
bezuinigingsdoelstellingen hebben gehaald, hebben we ook veel wél bereikt.

Bewoners
De checklist ‘stoppen met eten en drinken’ is in gebruik genomen en de folder 
hierover is gedeeld met de collega’s.

Het is nog steeds onze wens om te werken met een volledig elektronisch dossier. 
Doordat nog niet geheel duidelijk is hoe Zorgstroom hiermee omgaat (er waren 
andere prioriteiten dit jaar), wordt dit punt doorgeschoven naar volgend jaar. 

Veranderingen binnen het zorgleefplan (ZLP) zijn verder ontwikkeld in 2020,
de individuele bewoner en diens specifieke behoeften staan centraal en het 
verpleegkundig proces wordt beter zichtbaar. Dit proces wordt vervolgd in 2021.
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Locatiebeheer
Zou er wel eens een jaar zijn dat er weinig gebeurt in onze werkgroep? 
Onmogelijk!

Wat is er allemaal gepasseerd in het afgelopen jaar? 

• Stichting Godshuizen heeft ons vijf prachtige lampen geschonken 
 en Roparun vijf nieuwe relaxstoelen.  

       Voor:                              Na:         

Door de Corona is er nog geen mogelijkheid geweest om beiden persoonlijk 
te op de lokactie uit te nodigen. Wel is er per post een persoonlijk dankwoord 
gestuurd.

• De wandklokken op de bewonerskamers zijn vernieuwd  en op elk nachtkastje 
staat nu een digitale wekker.         

• Voor de telefoons op de bewonerskamers zijn plankjes op de muur bevestigd.         
• Het kan zomaar gebeuren dat er ergens in het hospice ineens een kleur op de 

muur zit. De beide kleine halletjes zijn van een groene kleur voorzien en  de 
eerste bewonerskamer heeft een gele wand.           

• Het servies wat in 2018 aangeschaft was bij de nieuwbouw van de keuken is 
inmiddels geheel kosteloos vervangen vanwege glazuurbeschadigingen en 
vlekken.

• De alarmeringen blijven een zorg. Er is een laatste poging gedaan om de vele 
storingen te verhelpen door de Wifi te begrenzen. 

 Het lijkt erop dat dit effect heeft.

• Van de familie van een bewoner ontvingen wij een 
 prachtige vaas met bloemen met bloemenbonnen. 
 Daarvan zijn 3 zijden boeketten en een kleine vaas met tak  

aangeschaft die nu voor het hele jaar de woonkamer en 
het halletje sieren. 

 



24Jaarverslag Sint Jans Hospice De Casembroot 2020

• Op BHV gebied lag het werken met RIE 
en de samenwerking met Nilmini Koen stil 
vanwege ziekte. Inmiddels is er vervanging 
geregeld,in de persoon van Johan Franse, 
zodat er weer een opstart  gemaakt kan 

 worden. Gelukkig is ook dit jaar het hospice  
veilig en konden wij gewoon onze BHV 

 herhalingsoefeningen uitvoeren. 
  Allemaal geslaagd!  

• Vlekken op de vloer van de gang waren zeker voor de huishouding een doorn in 
het oog. Na vele testen met schoonmaakmiddelen en bezoek van de fabrikant is 
de conclusie dat deze vloer eigenlijk ongeschikt is voor intensief gebruik. 

  Vlekken blijven helaas.

• Afgelopen zomer hadden wij te maken met een wespennest bij de achterdeur. 
 Deze is door firma Traas deskundig verwijderd.

• De buitenlampen bij de ingang en op de pergola waren defect en zijn   
inmiddels gemaakt. Dit bracht verlichting voor alle bezoekers en medewerkers 
zodat de weg naar de voordeur weer was te vinden.

• De intercom bij de voordeur is defect en wordt in 2021 vervangen voor een 
 camera die de gehele omgeving rond het hospice in beeld brengt, wel zo’n 

veilig gevoel. 

• Vanaf dit jaar word onze tuin onderhouden door OTGP en wat zijn wij blij met 
deze hardwerkende mannen! De tuin is mooi en strak gesnoeid en de 

 toegangswegen onkruidvrij. Ook dankzij de onvermoeibare inzet van 
 tuinvrijwilligsters Greet en Bea ziet de hospice tuin er als een plaatje uit.

• Ons grote project dit jaar was het vervangen van de vloeren op de bewoners-
kamers en het kantoor. Omdat het hospice continue vol lag was dit een extra 
uitdaging. ‘Totaal Wonen’ heeft dit project zeer bekwaam en snel uitgevoerd, 
waar wij zeer tevreden over zijn. En dankzij de flexibiliteit van de bewoners, naasten 
en alle medewerkers kon dit project binnen vier dagen afgerond worden.

      Voor:                                      Na:         




