Jaarverslag Sint Jans Hospice de Casembroot.

Het Hospice de Casembroot viert in 2017 haar 15 jarig jubileum. In die jaren heeft het zijn plaats in
de samenleving verworven en is het bekend komen te staan als een warm en gastvrij huis waar
bewoners hun laatste fase van hun leven door brengen. Bewoners en hun naasten worden door het
team van medewerkers en vrijwilligers warm ontvangen en deskundig begeleid. Uiteraard geldt dit
ook voor de naasten. Het is mooi, dankbaar en soms ook zwaar werk. Werk wat gewaardeerd
wordt door bewoners en nabestaanden.
In dit verslag wordt teruggekeken naar de ontwikkelingen in 2016.
“ De rust, de oprechte belangstelling en de goede zorg voor ons voelden als een warme deken”.

Het Hospice valt sinds januari 2016 onder de Divsie Wonen met zorg en daarmee onder
verantwoordelijkheid van mij als divisiemanager. Ik was niet onbekend met deze vorm van zorg maar
heb dit jaar van dichtbij mogen zien hoe mooi en waardevol het is. Ik ben blij dat ik bij mag dragen
aan de invulling van deze vorm van wonen met zorg.
Dat het Hospice haar plaats heeft verworven blijkt uit de verwijzingen. In 2016 was het aantal
plaatsen goed bezet.
Het Hospice is een financieel gezonde locatie.
Medewerkers en vrijwilligers zetten zich met plezier in. De teamsamenstelling is niet veranderd en
ook onder vrijwilligers is er nauwelijks verloop.
Het team van het Hospice is zelfsturend. Naast de zorgverlening regelen de medewerkers
personeelsaangelegenheden, financiën, kwaliteit en communicatie (waaronder PR) zelf. Hierbij
worden zij ondersteund door een coach en kunnen zij een beroep doen op de ondersteunende
diensten van de organisatie. In 2016 is het team verder gegroeid in de zelfsturing. Dit maakt dat zij
de volgende stap durven te nemen en minder gebruik gaan maken van de coach. Met de
divisiemanager Wonen met zorg hebben zij maandelijks afstemming met betrekking tot
ontwikkelingen binnen het Hospice en de organisatie. Zorgstroom is trots op wat zij met elkaar
bereiken en waarderen hun betrokkenheid en inzet!
Dat de maatschappij het Hospice een warm hart toedraagt blijkt uit de bijdragen die we hebben
mogen ontvangen om een tuinkamer te realiseren. De Johanniter Orde heeft hier aan bijgedragen.

Daarnaast hebben deelnemers van de Roparun hun opbrengst van het lopen bestemd voor de
tuinkamer. Op zaterdag 8 oktober is de tuinkamer geopend en is voor het eerst een open dag
gehouden voor de wijk. Er was veel belangstelling, uw aanwezigheid hebben we op prijs gesteld!

U als Stichting Vrienden Hospice heeft weer bijgedragen om zoveel als mogelijk een thuissituatie te
creëren. Nog steeds ontvangen we elke week verse bloemen voor het huis, is er een abonnement op
de Libelle en de PZC. Maar dat niet alleen, we ontvingen ook nieuwe kasten en tafels en nachtkastjes
op de bewoners kamers. Met de opbrengsten van een paasei-actie door de Lionsclub zijn nieuwe
matrassen aangeschaft. Ook kregen we een nieuwe muziekinstallatie voor in de huiskamer van het
hospice. En ook dit jaar was er weer een geweldig kerstcadeau voor alle medewerkers. Hartelijk dank
voor alle bijdragen!
Regelmatig zijn er muziekvrijwilligers. In juli zijn we verrast met een harpoptreden van een jonge
vrijwilliger van 8 jaar! Ook studenten van de Rosevelt Academy komen één keer per week een uurtje
muziek bij ons maken. Mooi om te zien dat dit ook mogelijk is.
Twee medewerkers van het Hospice, waren te gast bij “ Eén vandaag” om de door hun ontwikkelde
Praktisch Palliatieve Box te presenteren. Het idee is ontstaan vanuit deelname aan de wedstrijd voor
innovatieve ideeën 'Voor Goede Zorg' van zorgverzekeraar VGZ, gericht op het onderdeel palliatieve
zorg. Zij hebben hiermee de tweede plaats behaald. De VGZ heeft de box in hun pakket opgenomen.
Inmiddels hebben ze naast hun werk in het Hospice hun eigen bedrijfje voor de PPBox zorg
opgestart!
Met Café Willem (overburen van het Hospice) wordt samengewerkt inzake de warme
maaltijdvoorziening. Dit Café wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Een
mooie vorm van samenwerking.
Via Manteling weten vrijwilligers de weg naar het Hospice goed te vinden.
We kijken terug op een mooi jaar en vooruit naar het nieuwe jaar waarin we het 15 jarig jubileum
gaan vieren.

Namens het Hospiceteam,
Annet, divisiemanager
Annelies en Willeke, hospiceverpleegkundigen.

