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Voorwoord
Het jaar 2021 is weer voorbij en wat is ook dit jaar weer snel gegaan. Een jaar 
waarin op alle fronten veel is gebeurd. Er waren veranderingen binnen het team 
van medisch adviseurs en binnen het verpleegkundig team. Het was een jaar 
waarin het onduidelijk was welke tarieven voor hospicezorg de zorgverzekeraars 
zouden hanteren. Opnieuw een jaar waarin het coronavirus 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, 
menswaardige tijd te maken. 

Vanuit iedere werkgroep volgt in dit jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar.
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Van de werkgroep personeelsbeheer
Door het vertrek van één van onze collega’s vlak voor de start van afgelopen jaar, 
begonnen we 2021 qua bezetting net iets onder formatie. We hebben een 
sollicitatieprocedure opgestart en verwelkomden onze nieuwe collega 
Natascha die ons team met veel passie en inzet is komen versterken. 
Ook Anja, die een klein contract heeft gekregen, ondersteunt ons team vanaf dit 
jaar met enkele avonddiensten. Zo zitten we aardig op formatie en lukt het om 
de continuïteit te waarborgen en om het rooster rond te krijgen.

In het derde kwartaal van dit jaar hebben we ook een derde verzorgende, 
Barbarà, aan ons team toegevoegd. Met haar komst is de formatie van de 
verzorgenden weer volledig op peil. 

Helaas kampten we ook dit jaar met uitval van personeelsleden ten gevolge van 
ziekte. Een van onze collega’s is de eerste helft van 2021 volledig ziek geweest als 
gevolg van een COVID besmetting in december 2020. Vanaf de zomerperiode is 
zij langzaam gestart met opbouwen en dat begint zijn vruchten af te werpen. 
We hopen dat het herstel doorzet en dat de heropbouw van haar werkzaam-
heden daarmee ook verder door kan groeien.

Door het langdurig verzuim en verschillende kortere verzuimperiodes van 
overig personeel hebben we als team behoorlijk boven onze contracturen 
moeten werken. Zeker de zomerperiode bracht extra druk met zich mee door de 
toch al krappe formatie. De wens van personeelsbeheer en het team was wel om 
ernaar te streven dat iedereen in de zomerperiode een aantal weken vrij kon zijn 
van de werkvloer. Dat is gelukt dankzij de enorme inzet van alle collega’s, 
met hulp van onze oproepkrachten én in extreme nood door hulp van onze
collega’s in Goes.
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Van de tuinvrijwilligers 
Zoals ieder jaar startten wij met het opruimen van de kerstboom en maakten we 
een plan voor het lopende jaar. In februari werden er twee regenbakken 
geplaatst en daar hebben we de rest van het jaar veel plezier van gehad, zowel 
voor de bewatering van de bloembakken als voor de vogelbak.
In het vroege voorjaar hebben we de nieuwe plantenbakken met waterreservoir 
opgehaald bij d‘Onruste in Kamperland. Deze plantenbakken werden
gesponsord door de Vrienden van het Hospice en door d’Onruste zelf. 
Dit jaar stonden de kleuren wit en blauw centraal. De bloemen stonden een 
aantal maanden prachtig te bloeien bij de voordeur (zie foto).
Ons werk werd een stuk makkelijker en plezieriger gemaakt door de goede 
samenwerking met de tuinman. Wij konden daardoor meer aandacht besteden 
aan alles wat groeit en bloeit in de bakken met de nodige plantjes van Kesteloo.
Omdat wij dit jaar voor het eerst een eigen budget hadden, konden we extra 
dingen doen zoals bijvoorbeeld de dode heg naast de voordeur in september 
vervangen door Camelia’s, waarvan de eerste bloem in december bloeide!!
Op de plaats waar de Weigelia’s  dood zijn gegaan hebben we de grond 
voorbereid om in het voorjaar in te zaaien met voor de biodiversiteit een 
bloemenmengsel.
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Van de geestelijk verzorger

Ook dit jaar bezocht de geestelijk verzorger zo goed als alle bewoners. Soms 
werd er heel praktische hulp geboden, bijvoorbeeld door het schrijven van een 
toespraak voor de uitvaart, het aanreiken van een liedtekst of gedicht of het 
contact leggen met een geestelijke van de eigen signatuur. Vaker was de 
toegevoegde waarde van andere aard. De geestelijk verzorger biedt ruimte voor 
de bewoner om dingen te bespreken die met de meeste naasten in eerste 
instantie moeilijk te bespreken zijn. Juist doordat de geestelijk verzorger geen 
bekende is en geen onderdeel van het systeem rond de bewoner, is er vrijheid 
om te verwoorden wat er diep in iemand leeft, zonder angst voor oordeel of 
gevolgen voor de relatie. Het feit dat de geestelijk verzorger een gevoelsmatig 
betrokken, maar verder onbekende derde is, is van onschatbare waarde. 
Tegen zo’n ‘vertrouwde vreemde’ kan je vrijuit spreken.
Nieuw is de folder ‘Geestelijke zorg in het Sint Jans Hospice De Casembroot’. 
Die wordt uitgereikt bij het intakegesprek. Dat werkt zeer positief! Mensen 
zeggen nu bij kennismaking: ‘Ik herken u van de foto in de folder.’ En dat geeft 
meteen iets van vertrouwdheid.
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Herdenkingsbijeenkomsten
Eind januari hadden we een herdenkingsbijeenkomst gepland. Die kon niet 
doorgaan omdat Nederland in lockdown zat. We stelden voor iedereen een mooi 
pakketje samen: een persoonlijke brief met een gedicht erbij en een kaars met 
een naamkaartje van degene die overleed. Dat deden we in een tasje. 
Dat brachten we bij de eerste contactpersoon aan de deur – bij degenen die op 
Walcheren wonen. Het kostte de leden van de werkgroep aardig wat fietsuren, 
maar dat was de moeite waard. De reacties waren mooi. ‘Wat lief’, zei een 
weduwe, ‘en hij heeft er maar zo kort gelegen!’ Een ander: ‘Wat ontroerend. 
We hebben vier zulke prachtige weken beleefd, destijds!’
Ook de herdenkingsbijeenkomst in mei moesten we vervangen door een 
persoonlijk langsgebracht tasje met brief, gedicht en kaars.
Eind september konden we, zij het beperkt, weer een bijeenkomst houden. 
Om niet teveel mensen bij elkaar te hebben, kozen we ervoor vanuit het hospice 
met alleen de werkgroepleden erbij te zijn. Dat werd opgemerkt; de nabestaanden 
misten andere voor hen bekende gezichten. Als altijd was het een mooie en 
indringende bijeenkomst. ‘Heel fijn om dit meegemaakt te hebben. Het kwam 
voor ons precies op tijd, na de hectiek van het opruimen en praktisch afronden 
van het leven van onze moeder.’
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Van de werkgroep financieel
De werkgroep financieel heeft zich ook dit jaar weer bezig gehouden met het 
bewaken van de ‘kleine kas’ en de begroting van het hospice, met het bewust 
zijn en blijven van wat alles kost en wat mogelijk anders kan.
In 2021 was er een goede bedbezetting namelijk 4,13 van de 5 bedden. 
We hebben daardoor het afgelopen jaar deels volgens de begroting gewerkt. 
De keerzijde is echter het feit dat CZ met een aanzienlijk lagere vergoeding 
werkte dan eerdere jaren en dat meer dan 50% van onze bewoners van het 
afgelopen jaar CZ verzekerd was. Dat gegeven en de teruglopende vergoedingen 
van ook andere zorgverzekeraars is een zorg voor de toekomst.
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Van de werkgroep locatiebeheer 
Hier volgt een update over de grote en kleine en soms ook nog niet afgeronde 
ontwikkelingen in het afgelopen jaar;

• Buitenverlichting bij beide voordeuren is geheel vernieuwd en voorzien van 
LED verlichting.

• Bij de hoofdingang sieren twee mooie nieuwe plantenbakken de entree, 
 geschonken door de vrienden.

• De tuin staat er mooi en strak bij door de inspanningen van OTGP en van onze 
 fanatieke tuinvrijwilligsters Greet en Bea. Samen met de klusvrijwilliger 
 hebben ze twee regentonnen geplaatst. 
• Het rolluik van de keukenkast is vernieuwd en vergrendeld zodat de kans op 

beschadiging van het rolsysteem minimaal is. Ook is besloten dat er geen 
‘touch free’ afvallade komt vanwege de hoge kosten maar ook de gevoeligheid 
voor haperen/beschadiging van het systeem. J2 (keukenleverancier) heeft dit 
ons afgeraden.
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• De vlaggenmasttouwen die door vandalen waren doorgesneden zijn 
 vervangen. Momenteel wapperen de twee vlaggen aan masten die bijna 
 koninklijk aandoen omdat ook de oranje verschoten en verteerde mast-
 knoppen vervangen zijn door glimmende gouden knoppen.              
• De houten wand in de tuinkamer heeft een verfrissend verfje gekregen en er 

is opgeruimd om meer ruimte te creëren voor de bewoners en naasten. 
 Zo zijn de wandtafel en de twee stoeltjes verkocht.
• Het was wachten op een mooie aanbieding en een geschikte nachtdienst om 

het grote kantoor beneden een upgrade te geven met een blauwe wand én 
een poster van Leuntje en Merien (geschonken door de tekenaar Willem 

 Hament). Bovendien is er flink opgeruimd en zijn alle overbodige kasten naar 
de opslag gegaan.
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• Groene planten werden ingezet voor sfeer en luchtzuivering zowel op de 
 werkvloer als op de bewonerskamers. De aanschaf hiervan is gesponsord door 

de vrienden.             
• De technische dienst is vaak langs geweest voor allerhande klusjes. Maar we 

klussen en repareren ook graag zelf.
• Van de Stichting Godshuizen kregen wij € 1300,- voor zes nieuwe tuinstoelen 

en één tuinbank. De tuinbank zal in januari 2022 bezorgd worden. De stoelen 
zijn er al en wachten op de zon.

• De vrienden hebben nieuwe schootkussens gesponsord. 
• Dit jaar is er weer voor het eerst BHV geoefend met het vast verpleegkundig 

personeel op hospice locatie o.l.v. John van Breemen (BHV specialist). 
 De calamiteitenmap en alle plattegronden zijn geüpgraded.
• De personenalarmering blijft bij tijd en wijlen haperen. Ondanks verbeteringen 

aan internet is het een systeem dat niet 100% betrouwbaar is.
• Uit onderzoek is gebleken dat opbolling van de pvc vloer in gang en op 
 bewonerskamer met het loslaten van de stuclaag op diverse plekken het 
 gevolg is van vochtlekkage. De inloopmatten waren vast gelijmd op de 
 kruipluiken en moesten losgemaakt worden.
• De bel met intercom bij de voordeur gaat vervangen worden voor een 
 belsysteem op de smartphone met camera. De vraag is alleen wanneer.
• Vervanging van de defecte zonwering van de tuinkamer stagneert.
• Ondanks onderzoek, allerlei adviezen van de leverancier en nieuw serviesgoed 

blijft de kwaliteit van het servies ondermaats met vlekken en glazuur-
 beschadigingen. Het advies is om de vaatwastabletten van de Aldi te gebruiken.
• De badkamertrollies moeten hoognodig vervangen worden. Samen met 

Kwastimo kijken we naar een duurzame oplossing. Ook zullen de planken 
 boven het toilet lager komen te hangen. 
• Er is een start gemaakt met het plan om de indeling van de bewonerskamers 

te veranderen, voor optimalisering van de ruimte.
• Er is een aanvraag gedaan voor een grotere vriezer en kleinere koelkast voor in 

het voorste hok. Daarmee hopen wij de vriezer boven op te kunnen ruimen en 
is er meer capaciteit om maaltijden in te vriezen.

En ook voor 2022 geldt: Elke klus is voor BEEKEHUS
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Van de hospice artsen

Weer een jaar voorbij. Weer een jaar waarin we veel bijzondere mensen tegen-
kwamen in het hospice. Mensen die vaak intensieve zorg en nabijheid nodig hadden. 
Bewoners, maar ook hun familie en andere dierbaren. Dankbaar dat we in het 
hospice echt iets kunnen betekenen voor mensen in het laatste deel van hun 
leven. Waardevolle gesprekken en contacten leverden het op. Ook de samen-
werking met de verpleegkundigen verliep weer prettig en goed afgelopen jaar. 
Net als de contacten met de Zeeuwse huisartsen. Een vruchtbare samenwerking.
Er was vrijwel continu een goede bezetting van de vijf bedden. We horen veel 
positieve reacties van bewoners en/of hun familie.
Door corona was het ook geen makkelijk jaar. Corona liet sporen na bij sommige 
collega’s en vrijwilligers. Vrijwilligers konden soms een tijd niet komen om hun 
diensten in het hospice te draaien. Gelukkig waren er geen grote uitbraken in het 
hospice afgelopen jaar. Wel was door corona het geven van voldoende zorg en 
nabijheid soms lastig. Het zorgde ook voor dilemma’s. Hoe om te gaan 
bijvoorbeeld met bezoekregelingen als iemand aan het overlijden is? 
En vrijwilligers die soms een tijd niet konden komen om te ondersteunen. 
Corona heeft de zorg wel ingewikkelder maakt, maar het heeft de kwaliteit van 
zorg niet verminderd. Er kon waardig afscheid genomen worden van bewoners. 
Al met al toch een jaar om in dankbaarheid op terug te kijken denken wij.
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Inzet vrijwilligers Manteling 2021 
Al  ruim 19  jaar is er sprake van een goede samenwerking tussen (de vrijwilligers 
van) Manteling en het zorgteam van Zorgstroom. Om deze samenwerking goed 
te laten verlopen, vond in 2021 regelmatig overleg plaats tussen Annelies, 
de coördinator van Manteling en Diana en Mariëtte van het zorgteam. 
Ook schoven zij over en weer aan bij het overleg van de vrijwilligers en bij het 
teamoverleg. Door corona wat minder vaak dan we zouden willen, maar als 
overleg niet fysiek kon plaats vinden, deden we dat online. Zo hebben we samen 
uitvoering gegeven aan het beleid van de beide organisaties. 

De vrijwilligers van Manteling bieden vanaf de start van het 
St. 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 gekregen. 

Ook in 2021 hadden we te maken met het coronavirus. In de eerste helft van het 
jaar waren hierdoor minder vrijwilligers inzetbaar waardoor het niet altijd lukte 
om alle diensten in te vullen. Toen in de zomer ook voor de vrijwilligers de 
vaccins beschikbaar kwamen, werden de diensten beter ingevuld. De proef met 
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de extra dienst voor een gastvrouw/-heer kon worden hervat en is in november 
met succes afgerond. Volgens planning gaan we in januari van start met deze 
zogenaamde G-dienst op doordeweekse dagen. En door de aanmelding van vele 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers kunnen we naast de uitbreiding van G-diensten 
ook het aantal kookdiensten enorm uitbreiden, van vier naar zes per week! 
Ontwikkelingen waardoor we de zorg aan de bewoners nog verder kunnen
 verbeteren.
Door de coronamaatregelen kon een aantal activiteiten en cursussen voor de 
vrijwilligers niet ‘live’ doorgaan. Drie bijeenkomsten vonden online plaats, 
twee bijeenkomsten konden fysiek doorgaan en één bijeenkomst werd een 
wandeling door het buitengebied van Veere. Speciaal voor de nieuwe hospice-
vrijwilligers werd in juni een digitale introductietraining gegeven door de VPTZ-
Academie. Ook konden vrijwilligers een online training ‘Pijn in de palliatieve fase’ 
volgen. Verder werden jaarlijkse workshops ‘Tilvaardigheid’ en ‘Ziekenverzorging 
aan bed’ georganiseerd. In december konden alle vrijwilligers deelnemen aan 
het jaarlijkse uitje van Manteling; een stegentocht door Middelburg.
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Van de Werkgroep Leven 
Meerdere activiteiten zijn beïnvloed geweest door de coronamaatregelen, zoals 
het inzetten van de kook- en muziekvrijwilligers, het houden van herdenkings-
bijeenkomsten, organiseren van maaltijden met bewoners en familie, 
het organiseren van de cursus Complementaire Zorg en zo nog heel wat dingen.
Onder alle omstandigheden hebben we zoveel mogelijk meebewogen en naar
manieren gezocht om toch zoveel mogelijk extra aandacht te besteden aan het 
welbevinden van de bewoners en hun naasten. Dankzij de inzet van de grote 
groep medewerkers en vrijwilligers hebben we dit kunnen doen. 
Zo is er bijvoorbeeld met kerst een kerstlunch voor de bewoners georganiseerd 

door twee vrijwilligers. Ook was 
er de wens om uit te breiden met 
kookvrijwilligers. 
Dit is gelukt, vanaf januari is er zes 
keer per week een kookvrijwilliger.
Muziekvrijwilligers plannen 
zichzelf in. Ook tijdens corona is er 
volop gemusiceerd, zelfs een keer 
tijdens een uitgeleide van een 
overleden bewoner. En een keer 
een verzoeknummer dat terug 
kwam tijdens de uitvaart.
In dit verband wil ik de inzet van 
de kookvrijwilligers en de muziek-

vrijwilligers bijzonder noemen, evenals de samenwerking hierbij met Manteling 
en Stichting Present.
Andere zaken zijn door de maatregelen onmogelijk geworden, zoals de cursus 
Complementaire Zorg voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Dit willen we in 
2022 weer opstarten zodra het kan. De groep die de cursus al had gevolgd heeft 
de complementaire zorg volop toegepast in de vorm van massages, het inzetten 
van geuren met etherische oliën en koele buikwassingen.
Ook de herdenkingsbijeenkomst ging niet in de vertrouwde vorm, daar zijn
 creatieve oplossingen voor bedacht. 
Op de valreep van het nieuwe jaar kregen we ook een negatief bericht over de 
aanschaf van de Qwiek-up, deze komt niet op de begroting. Daar willen we 
nader naar kijken, of we deze kunnen lenen of nieuwe sponsoren kunnen vinden 
dit schuift ook door naar 2022.
Al met al een bewogen jaar, 2021.
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Van de voorzitters

We hadden met zijn allen gehoopt dat we in 
2021 het coronavirus achter ons konden laten 
maar helaas. Ondanks de beperkingen hebben 
we getracht zoveel als mogelijk te realiseren wat 
wel kon. Voor onze vergaderingen betekende 
dit weer online zoom meetings. Ieder vanaf zijn 

plekje thuis. We werden er wel steeds meer ervaren in. Gelukkig hebben we ook 
wel een aantal vergaderingen in de Breestraat kunnen doen op gepaste afstand. 
Tijdens de vergaderingen hebben we besloten om het aantal vergaderingen 
terug te brengen naar vier keer per jaar, dus kwartaalbesprekingen. 
Daarnaast willen we een aantal keer per jaar Casusbesprekingen/ ethisch 
dilemma bespreking en opzetten samen met hospiceartsen, verpleegkundigen 
en verzorgenden. Hiermee gaan we aan de slag in 2022.
De doelen die we als voorzitters voor 2021 gesteld hadden zijn nog niet allemaal 
gerealiseerd. Het meerjarenplan/visie in samenwerking met Het Clarahofje in 
Goes zal nog verder uitgewerkt worden in 2022. We streven er naar om  de 
palliatieve zorg/hospicezorg binnen Zorgstroom een eenduidiger karakter te geven.
Inmiddels hebben we als team wel een teamcoach gekregen: Ingrid Wanders. 
En hebben we een eerste kennismaking en coaching gehad. 
Ook is de teambarometer vervangen door “huis van werkvermogen”. 
Het teamuitje in oktober was erg leuk. We hebben Middelburg verkend met een 
escape tour in teams en als afsluiter een barbecue. Erg leuk om elkaar weer eens 
op een andere manier bezig te zien. 
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Van de werkgroep PR
Ook het afgelopen jaar hebben we weer een aantal vaste activiteiten onder-
nomen als werkgroep PR. Zoals elk jaar hebben we intensief contact gehad met 
de Stichting Vrienden van het Hospice. Het contact verliep dit jaar slechts 
éénmaal in het hospice, de andere keren verliepen via de mail vanwege de 
coronamaatregelen waaraan we op dat moment gebonden waren.

We hebben ook afgelopen jaar weer veel van de Vrienden mogen ontvangen 
zoals wekelijks verse bloemen, de Libelle, het vaktijdschrift Pallium, twee regen-
tonnen, twee prachtige bloembakken voor bij de hospicevoordeur, groene 
planten voor in de huiskamer, het kantoor en voor op de bewonerskamers, 
budget voor de tuinvrijwilligers, etherische oliën voor een fijne geur of weldadige 
massage, schootkussens voor wanneer een bewoner de maaltijd vanaf de schoot 
gebruikt, met iedere feestdag het nodige lekkers, zure haring voor bewoners, 
hoezen voor om de nieuwe relaxstoelen, een kerstattentie voor elke hospice-
medewerker en ongetwijfeld nog het één en ander, waarvoor (nogmaals) dank!

Ook was de stichting geselecteerd om mee te doen met de grote Rabobank 
Clubactie. Van het bedrag wat hierdoor binnen kwam worden ook weer 
praktische dingen aangeschaft die de bewoners ten goede komen.
Omdat de Vriendenborrel voor het hele team eerder niet door kon gaan was er 
een stille hoop dat een borrel in het afgelopen najaar wellicht mogelijk zou zijn. 
Helaas ook dit keer gooide corona roet in het eten. Echter, wat in het vat zit 
verzuurt niet.

Als werkgroep zorgen we er o.a. ook voor dat er voldoende nazorgtasjes voor 
nabestaanden beschikbaar zijn. De inhoud van de brief in dat tasje wordt twee 
keer per jaar op juistheid gecontroleerd. En materialen worden besteld zodat er 
altijd voldoende tasjes beschikbaar zijn.

Op de website was steeds de actuele informatie te vinden als het om afspraken 
rond corona ging, zodat voor bewoners en bezoek duidelijk was wat de 
maatregelen in ons hospice waren. De aanpassingen die aan de website gedaan 
zouden moeten n.a.v. ‘De Top 100, het grote hospice website onderzoek’ liggen in 
de wacht. Een nieuw besturingssysteem voor de website is gewenst en aangevraagd 
op de begroting voor het nieuwe jaar. Als dat gerealiseerd is worden de aanpas-
singen doorgevoerd in samenwerking met de afdeling communicatie uit de 
Breestraat.
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Door regelmatig een bericht op Facebookpagina van het hospice te plaatsen 
wilden we zichtbaar zijn en blijven voor iedereen.

Plannen voor werklunches voor collega’s uit de wijk en andere zorginstellingen 
waren er. Omdat een fysieke lunch niet mogelijk bleek door corona was er het 
idee een aantal online lunchmeetings te organiseren. Echter, gezien het geringe 
aantal teamrol uren en gezien collega’s en huisartsen de weg naar het hospice 
toch wel weten te vinden is ook dit plan in de kast gebleven.

De betrokkenheid van andere instanties bij het hospice is groot. We krijgen nog 
steeds om de week heerlijke chocolade van Chocolatelovers, we ontvingen van 
diverse uitvaartmaatschappijen troostknuffels en troost (werk)boekjes voor 
kinderen en jongeren van wie een ouder of grootouder in het hospice opgenomen 
is, wekelijks halen we een warme maaltijd voor de bewoners bij café Willem van 
Stichting Philadelphia.

Ook de communicatie met Hospice Goes verloopt goed.
Met de Johanniter Orde is af en toe mailcontact. We verliezen elkaar niet uit het 
oog maar een fysiek werkbezoek is in deze tijd lastig te plannen, maar ook dat 
kan hopelijk op termijn wel weer doorgang hebben.
Op Zorgkaart Nederland ontvingen we ook dit jaar weer mooie woorden van 
waardering, deze recensies geven ons een extra stimulans om op deze voet door 
te gaan met de zorg in het hospice.

Ondanks de beperkingen die Corona met zich mee bracht blikken we terug op 
een mooi jaar en we kijken uit naar wat het komende jaar ons brengt.
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Van de werkgroep VTH 
We hebben weer van alles kunnen doen. 
Ondanks de nog steeds heersende corona.
We zijn overgestapt naar digitaal aanvragen van 
zorgmiddelen via Medirevanet.nl. Dit is nog even 
wennen, maar het werkt goed.
Ook is het aanvragen van Cadd Solis pompen 
gewijzigd. Dit gaat ook digitaal. We hebben 
allemaal ons eigen account.
Elk bed heeft een nieuw matras. 
Dankzij de inspanningen van inkoop, kon ons 
hospice meedraaien in de serie nieuwe matrassen. 
JaCare heeft vijf fijne matrassen geleverd met twee 
pompen. 

De werkwijze van aftoetsen van praktijkonderdelen van het Leerplein is gewijzigd. 
Een aantal onderdelen kan afgetoetst worden door Linda en binnenkort ook 
door Janneke. 

Inmiddels wordt er weer flink gewerkt aan de nog openstaande modules.
De sokkendoos is weer goed gevuld. Er wordt veel gebruik gemaakt van de 
anti-slipsokken.

De grote keuring door Hartingbank is geweest. Onze oude tillift is afgekeurd. 
Inmiddels hebben we een leenlift gekregen. We wachten nu op een heel nieuwe 
tillift. Dit zal Zorgstroom breed gerealiseerd worden.  
Wat we niet zagen aankomen is dat de zuurstofconcentrator niet goed gekeurd is. 
Deze is nog niet oud. Het verdere verloop hiervan gaat via inkoop. 
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Van de werkgroep kwaliteit
De werkgroep kwaliteit heeft het grootste deel van het jaar op één persoon 
gedraaid. Dit vanwege het vertrek van de collega waarmee deze werkgroep 
samen draaiende werd gehouden. Onze vaste nachtdienst heeft een half jaar, 
tot aan zijn pensionering de evaluaties en MICmeldingen onder zijn hoede 
genomen. Verder heeft deze werkgroep, mede door onderbezetting én door alle 
maatregelen die gelden m.b.t. Corona heel veel punten die op het jaarplan 
stonden moeten laten varen. Zo was er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om 
scholingen te organiseren ter bevordering van de kwaliteit van het team, 
maar ook symposia en congressen zijn het afgelopen jaar niet door gegaan. 
Jammer! Verder zou dit jaar de eindaudit van de Prezo worden afgenomen. 
Ook door Corona is dit niet doorgegaan. In de periode dat Corona ons iets ruimte 
gaf, bleek dat Perspekt bezig was met de ontwikkeling van een geheel nieuwe 
opzet en audit-methode voor het keurmerk. Zodoende kon ook op dat moment 
de eind audit niet plaatsvinden aangezien de methode nog niet af was. Hoe dit 
zich nu verder zal ontwikkelen weten we nog niet, als hierover meer bekend is 
dan horen we dat via de staf van Zorgstroom. Het huisartsenoverleg is ook weer 
door Corona niet geweest dit jaar. De bedoeling was wel met in achtneming van 
de geldende maatregelen om een overleg te plannen in december 2021. 
Helaas lukte het niet door alle wisselende diensten om dit overleg te laten 
doorgaan. We hebben dit nu doorgeschoven naar januari 2022. 
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We hopen dat we volgend jaar toch de gewenste twee keer per jaar overleg kunnen 
laten plaatsvinden.
Ook hebben we het afgelopen jaar verschillende relatief jonge leerlingen de kans 
geboden om een korte snuffelstage te lopen in het hospice. Hierbij hebben we 
wel gekeken of de vraag om in het hospice stage te komen lopen in het 
verlengde van de gevolgde opleiding lag. Niet op de planning, maar wel hard 
aan gewerkt was het opzetten van het nieuwe archief. We houden een archief bij 
van alle (aangemelde) opnames en overlijdens. Dit is destijds in een Excel 
bestand door onze oud-collega Peter (de vaste nachtdienst) opgezet. Na zijn 
pensionering bleek dat er vanuit Zorgstroom geen ondersteuning geboden kon 
worden indien het bestand problemen zou geven. In overleg met Applicatie-
beheer is er hard gewerkt aan een zelfde soort archief, maar dan geïntegreerd in 
Nedap. Zo kunnen we via Nedap alle gegevens die we voor allerhande zaken 
gebruiken oproepen. Met ingang van 1 januari 2022 zal het oude archief komen 
te vervallen en zullen we volledig overstappen op het nieuw ontwikkelde archief. 
Dit zal in het begin nog wat onwennig zijn, omdat we gebruik moeten maken 
van nieuwe en andere/ aangepaste profiellijsten die we gebruiken bij opname 
van bewoners, maar op termijn zal het zeker een meerwaarde bieden. Op deze 
manier kunnen we namelijk in een veel kortere tijd bijvoorbeeld een analyse 
boven water halen van alle retour gekomen evaluaties. Ook kunnen we met be-
hulp van dit archief de statistieken die altijd gebruikt worden in dit jaarplan met 
een paar muisklikken oproepen. Een heel aangename verbetering dus!
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Cijfers Sint Jans Hospice 
De Casembroot 2021

• We hebben in het jaar 2021 59 opnames gehad

• Van de 59 opnames waren er 24 bewoners mannelijk 
 en 35 bewoners vrouwelijk

• In 2021 zijn er 51 bewoners overleden

• 6 Bewoners zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling 
 of keerden terug naar huis

• 2 Bewoners liggen op de overgang van het jaar 2021 naar 2022 nog 
 opgenomen in het hospice

• De gemiddelde opnameduur van bewoners in 2021 was 26 dagen.

• De bedbezetting bedraagt over het jaar 2021 4,13. (van de 5 bedden)

• In 2021 was de gemiddelde leeftijd van de opgenomen 
 bewoners 77,17 jaar

• De jongste opgenomen bewoner was 33 jaar

• De oudste opgenomen bewoner was 100 jaar

• De meest voorkomende reden van opname was longcarcinoom




