Jaarverslag 2018 Sint Jans Hospice De Casembroot
Het jaar 2018 was een (intensief) jaar met veel veranderingen binnen de muren van het
hospice. Een jaar waarin 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.
Bedbezetting
In 2018 zijn er 67 bewoners opgenomen, 58 bewoners zijn overleden in ons hospice en 2
bewoners wonen nog bij ons. 7 bewoners zijn naar WLZ instellingen overgeplaatst. Veel
opnames, met veel intensieve palliatieve problematiek. Met daarnaast de verkeerde bed
problematiek (een landelijk probleem) als punt van toenemende aandacht voor ons.
Medewerkers
Een van onze hospice artsen is afgelopen jaar definitief gestopt, daarvoor in de plaats zijn 2
nieuwe bevlogen hospiceartsen terug gekomen. Een van de nieuwe hospiceartsen ziet het als
een voorrecht om in het hospice te mogen werken. Hij noemt het inspirerend om een aandeel
te leveren in het werk dat door velen met zoveel drive gedaan wordt. Palliatieve zorg is een
belangrijk deel van de huisartsenzorg, hij vindt het dan ook verrijkend om de palliatieve zorg
binnen het hospice uit te voeren omdat daar veel kennis en kunde is en veel mogelijkheden
zijn. Palliatieve zorg is complexe zorg en om die reden is het fijn om die zorg samen te
verlenen en er regelmatig samen overleg over te plegen. De langstzittende hospicearts merkt
op dat de MDO’s drukker bezocht worden door huisartsen hetgeen mogelijk komt door de
soep die dan geserveerd wordt maar meer waarschijnlijk door de sfeer tijdens de MDO’s en
de inhoud van de MDO’s.
Ook in het verpleegkundig team waren er veranderingen. Eén collega is met welverdiend
pensioen gegaan, 2 collega’s hebben hun ontslag genomen omdat zij in hun eigen bedrijf
verder willen gaan. Er zijn 2 collega’s met zorgverlof en een collega is langdurig, ernstig ziek.
Gelukkig zijn de vacatures opgevuld en hebben we drie fijne nieuwe collega’s met veel

kennis van palliatieve zorg in het team mogen verwelkomen. En natuurlijk zijn er onze
oproepkrachten waar we regelmatig een beroep op kunnen doen. De dames van de
huishouding zijn een onmisbare constante factor in het geheel. Zij zorgen voor schone en
opgeruimde bewonerskamers en een schoon en opgeruimd huis (waar iedereen welkom is).
Beeldend begeleidster
In 2018 was het nog een hele zoektocht hoe de beeldende begeleiding vorm kon gaan krijgen
binnen het hospice. Voor de zomer was het rustig, maar in de zomer vonden er heel wat
creatieve processen plaats. Elke keer is de beeldend begeleidster op zoek gegaan naar de
mogelijkheden om iets kunnen maken, vaak was het ook kijken wat iemand al gemaakt heeft
en luisteren naar de verhalen van bewoners. Bij elke bewoner was er een eigen proces, soms
heel klein, soms wat langer of uitgebreider. Aan het eind van het jaar heeft de beeldend
begeleidster met een familielid van een bewoner engelen gemaakt van wol in de huiskamer.
Heel waardevol was de ontmoeting met de beeldend begeleidster en de vrijwilligers in
december, waarbij er samen gezocht is naar hoe zij de beeldende begeleiding kunnen
ondersteunen en hoe de communicatie beter kan verlopen. De vrijwilligers hebben kleine
doosjes versiert met een wens erin, om te ervaren hoe het is om iets persoonlijks te maken.
Voor het nieuwe jaar is de beeldend begeleidster van plan om elke week op donderdagmiddag
langs te komen, zodat er beter contact gehouden kan worden met het reilen en zeilen in het
hospice en voor iedereen duidelijk is, wanneer de beeldend begeleidster aanwezig is in het
hospice. De beeldend begeleidster hoopt weer op een mooie samenwerking.
Verpleegkundigen Els en Katrien worden hartelijk bedankt voor de enthousiaste begeleiding
en het mede vormgeven van de beeldende begeleiding in 2018.

Geestelijk verzorgster
De geestelijk verzorgster die aan het hospice verbonden is, bewoners bezoekt en begeleidt en
tijdens de MDO’s haar inbreng heeft noemt de twee herdenkingsbijeenkomsten die in 2018
zijn gehouden. (De derde geplande bijeenkomst verviel omdat er de voorafgaande periode
heel weinig mensen waren overleden.) Het waren twee indringende, bemoedigende
bijeenkomsten. Bijeenkomsten met dankbare en ontroerde bezoekers. Ook degenen die vanuit
het hospice aanwezig waren ervoeren de bijeenkomsten als goed.”Je wordt er weer even bij
bepaald hoe bijzonder het eigenlijk is dat je in deze intensieve periode voor iemand mag
zorgen.”
Vrijwilligers
De vrijwilligers van Manteling zijn al jaren een vertrouwd beeld in het hospice en onmisbaar.
Vanaf de start van het hospice in 2002 geven zij samen met de verpleging zorg en aandacht
aan de bewoners en hun naasten, zij doen dat met hart en ziel. In 2017 is de proef met de
kookvrijwilligers op vrijdagavond gestart, in 2018 werd de proef positief geëvalueerd hetgeen
resulteerde in de invoering van een 2e kookdienst op de woensdag. Om de samenwerking
tussen de vrijwilligers van Manteling en het verpleegkundig team van het hospice te
faciliteren vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinator van Manteling en een
afgevaardigde van het verpleegkundig team. In gezamenlijkheid wordt er uitvoering gegeven
aan de uitvoering van het beleid van beide organisaties. Om een idee te krijgen: in 2018 zijn
er door 26 zorgvrijwilligers en 6 kookvrijwilligers van Manteling 1120 diensten ingevuld. Dat
zijn gemiddeld 21,5 diensten per week. Uitgaande van een dienst van 4 tot 4,5 uur komt dat
neer op 90 uur per week. Dat is 2,5 fte inzet van vrijwilligers.

Stichting Vrienden van het Hospice
Het afgelopen jaar heeft de stichting niet stil gezeten. Er is nauw contact/overleg geweest met
de Raad van Bestuur van Zorgstroom en derden over een regeling van de tegemoetkoming in
de verblijfskosten wanneer een bewoner niet draagkrachtig genoeg is.
De stichting heeft vier keer vergaderd met de werkgroep PR van het hospice.

Daarnaast heeft de stichting het nodige gefinancierd: wekelijks verse bloemen voor in de
huiskamer, wekelijks de Libelle voor algemeen gebruik, nieuwe haring voor de liefhebbers
(en die waren er!!), een bedverlenger en bijbehorende opvulmatras, een diner voor
verpleegkundigen en alle vrijwilligers, VVVbonnen voor de muziekvrijwilligers, etherische
oliën, 5 glanzende cloches, tuingereedschap, planten voor in de tuin, kerstattenties (75 !) voor
verpleegkundigen en alle vrijwilligers en niet te vergeten lekkers voor Pasen, sinterklaas en
kerst.
Vanuit de werkgroep voorzitters
Tijdens ons teamoverleg wordt elk kwartaal de voortgang van het jaarplan besproken. Iedere
werkgroep bereidt dit voor. Zo blijft het hele team goed op de hoogte van wat er speelt en
waar eventuele knelpunten liggen. Hierbij is Annet Tramper (bestuurder) aanwezig.
We gaan in 2019 met een nieuw, meer dynamisch jaarplan werken. De eerste aanzet daartoe is
inmiddels al gemaakt.
De voorzitters hebben de taken van de teamrollen vastgelegd zodat duidelijk is wie waarvoor
verantwoordelijk is. En er zijn nieuwe, kleinere werkgroepen gevormd. We hopen
hierdoor efficiënter te gaan werken. Er is daarbij rekening gehouden met wensen
en kwaliteiten van collega’s en een goede balans van werkzaamheden.
We volgden intervisies, vulden de "360 ° feedback" van Samen Vlot en de teambarometer
in om te werken aan persoonlijke en teamontwikkelingen.
We kregen dit jaar ook te maken met collega verpleegkundigen die besloten met vervroegd
pensioen te gaan of een andere, nieuwe uitdaging zochten. En met collega's die niet konden
werken om verschillende redenen. Dit had en heeft zeker invloed op ons als team. We zijn ons
bewust van het feit dat we op zulke momenten prioriteiten moeten en mogen stellen. Er zijn
inmiddels 3 nieuwe collega's aangenomen. Zij hebben veel ervaring en brengen een nieuwe
energie mee. Voor de voorzitters en het hele team vraagt 2019 de uitdaging om met elkaar een
nieuw team te vormen.
Vanuit de werkgroep VTH(Verpleeg Technisch Handelen)
Aan het begin van het jaar zijn de veilige naalden geïntroduceerd om prikaccidenten te
voorkomen.
Een elektronisch medicijntoedienings- en registratie systeem laat nog op zich wachten. We
zijn hierin afhankelijk van een keuze die voor Zorgstroombreed gaat gelden.
Alle bedden en til en transfermiddelen zijn gekeurd. De Carendo luxe douchestoel is
afgekeurd en verwijderd. Er werd tijdelijk een stoel gehuurd totdat de Carendo van de
zorgboulevard naar ons kwam. De passieve lift is goed gekeurd, maar er kunnen geen
onderdelen meer besteld worden. De lampen aan het bed blijven kwetsbaar en reparatie laat
lang op zich wachten. Momenteel zijn er geen alternatieven.
Vanaf november hebben we een eigen zuurstofconcentrator om in geval van nood direct
zuurstoftherapie in te kunnen zetten. Deze concentrator is erg stil en bevalt goed. Vanaf 1
december is het contract met Linde waar de zuurstofcilinders gehuurd werden komen te
vervallen.
Ook hebben we een nieuw uitzuigapparaat.
Er werd een til- en transfertraining gevolgd. In 2019 zal de VTHwerkgroep deze kennis
verspreiden onder het team.
We hebben een goede samenwerking met verschillende leveranciers zoals Medireva, Mediqtefa en Medipoint.

Alle verpleegkundigen zijn voldoende bekwaam om veel voorkomende verpleegtechnische
vaardigheden uit te voeren. Tevens wordt kennis bijgehouden middels het volgen van
kennismodules op het leerplein van Zorgstroom.
Vanuit de werkgroep kwaliteit
Elke verpleegkundige heeft een symposium bezocht en hiervan terugkoppeling gegeven aan
het team. Ook de geestelijk verzorger is naar een symposium, passend bij haar functie,
geweest.
Twee verpleegkundigen hebben de post-hbo opleiding ‘palliatieve zorg voor ervaren
verpleegkundigen’ aan de HAN in Nijmegen gevolgd en met succes afgerond.
Op 6 februari 2018 heeft het hospice het Prezo-keurmerk behaald, wat inhoudt dat wij op
hoog niveau kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg verlenen.. Op veel van de punten
hebben we tijdens de audit goed gescoord, maar uiteraard zijn er ook nog enkele
verbeterpunten naar voren gekomen.
Met deze punten gaan we in het nieuwe jaar verder aan de slag, in de hoop dat deze tijdens de
tussentijdse audit in september 2019 ook voldoende worden bevonden.
Er zijn 67 opnames geweest in 2018, waarvan er na overlijden of overplaatsing naar 66
nabestaanden een evaluatieformulier is gestuurd. Van de 66 verstuurde evaluatieformulieren
zijn er tot nu toe 35 retour gekomen. Op basis van de retour gekomen evaluaties scoren wij als
verpleegkundigen goed; een 3,7 van de 4 punten. De artsen scoren een 3,4 van de 4 punten en
de vrijwilligers scoren een 3,8 van de 4 punten. Uiteraard zijn er ook in de teruggekomen
evaluatieformulieren nog enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Afhankelijk van de aard
zijn deze of direct opgepakt ter verbetering of meegenomen in het jaarplan van 2019.
Vanuit de werkgroep PR(Public Relations)
Afgelopen jaar heeft twee keer het huisartsenoverleg plaatsgevonden waarbij de werkgroep
PR met de hospiceartsen, apotheker en apothekersassistente aan tafel zat om de samenwerking
en de inhoud daarvan te bespreken, te evalueren en te verbeteren waar mogelijk. In het nieuwe
jaar valt het huisartsenoverleg onder de werkgroep kwaliteit, zodoende heeft de werkgroep PR
dit overleg overgedragen aan die werkgroep.
De werkgroep PR heeft ieder kwartaal met de Stichting Vrienden van het Hospice overlegd.
Afgelopen jaar is het team in tweetallen op bezoek geweest bij andere hospices, om onze
naamsbekendheid te vergroten maar ook om van elkaar te leren.
De Citytrail die dit jaar voor het laatst georganiseerd werd ging dwars door het hospice. Een
bewogen en bijzonder moment voor de lopers en voor de bewoners van het hospice.
Met café Willem werden en worden contacten ook nauw onderhouden met als hoogtepunt het
10-jarig bestaan van café Willem. Tijdens dat feestelijk moment mochten wij met een
informatietafel van het hospice aanwezig zijn hetgeen goede, drempelverlagende gesprekken
opleverde.
Op de website en op facebook is het nodige geplaatst. Daarnaast wordt nabestaanden de
gelegenheid geboden Zorgkaart Nederland in te vullen. Tot op heden zijn er 17 waarderingen
met een gemiddelde van een 9,5.
De werkgroep heeft presentaties gegeven aan wijkteams als kennisoverdracht.
Ook zijn er de nodige activiteiten georganiseerd zoals het diner waarop de Stichting Vrienden
van het hospice trakteerde en afscheid van diverse collega’s.

Vanuit de werkgroep leven
Het afgelopen jaar heeft deze werkgroep zich sterk gemaakt voor de punten op de ‘i’, de
extraatjes voor de bewoners en hun naasten om het verblijf in het hospice zo aangenaam
mogelijk te maken, onder welke omstandigheden dan ook. Aandacht voor Vaderdag, aandacht
voor Moederdag, aandacht voor iedere speciale dag.
Iedere medewerker van het hospice kreeg een opfriscursus hand- en voetmassage. Aan nieuwe
collega’s werd de 3-daagse cursus hand- en voetmassage en complementaire zorg
aangeboden. Deze werkgroep zorgde dat de bewoners feestdagen op een bijzondere manier
met hun geliefden konden vieren. Zo werd afgelopen zomer de overdekte fietsenstalling
omgetoverd tot ‘tabak cabana’, een speciale plek waar veel mooie gesprekken en mooie
momenten hebben plaatsgevonden. Smoothies werden aan de bewoners aangeboden tijdens de
warme zomerdagen, zelfs een bbq voor bewoners en naasten werd door een kookvrijwilliger
georganiseerd in de warme zomer. Muziekvrijwilligers kwamen iedere week een uur muziek
maken of zingen. Bewoners zongen mee of luisterden genietend vanaf hun kamer. Deze
werkgroep zorgde er ook voor dat op 5 december de bewoners bij het ontwaken tot hun
verrassing een heus pakje in hun schoen vonden.
Vanuit de werkgroep 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 goedkoper kan. Daarnaast
bewaakte en controleerde deze werkgroep de kleine kas, het huishoudgeld.
Vanuit de werkgroep bewoners
Voor de 67 bewoners die afgelopen jaar opgenomen zijn geweest, overleden of overgeplaatst
zijn heeft deze werkgroep de juiste indicatie gesteld en de uren gedeclareerd. (Op deze manier
kon het hospice een positieve omzet maken.)
Vanuit de werkgroep locatiebeheer
In 2018 hebben we in het hospice een groot aantal zaken kunnen realiseren. De woonkamer
kreeg een ‘makeover’: de eetkamertafel is gezandstraald en opnieuw geverfd, de roomdivider
is wit geverfd met vervanging van stoppers deurtjes. Er is een ronde eettafel met booglamp
aangeschaft evenals nieuwe eetkamerstoelen, Fauteuils, salontafels met decoratie. Er is
nieuwe verlichting boven de eettafel en de piano gekomen. Hat gordijn als scheiding tussen
gang en woonkamer is vervangen. Er is een nieuwe hordeur gekomen en een nieuwe
drempelplaat voor transport van een bed naar buiten. De oude stoelen en gordijnen zijn
verkocht aan een particulier. In de gang kwam een nieuw schilderij aan de zuil, geschonken
door Jan Kiewiet. Tevens werd de schilderijverlichting op die zuil vervangen. De antieke
lijsten en glasplaten van de schilderijen van mevr De Casembroot zijn gerenoveerd door
Indigo. Vervanging van de gangvloer is verplaatst naar het 1e kwartaal van 2019. Een
memorabele dag was 22 maart 2018, de officiële opening van de vernieuwd keuken en
woonkamer vond/had toen plaats. Alle sponsoren/sponsors waaronder een afgevaardigde van
de Johanniterorde waren daarbij aanwezig. De openingshandeling, het doorknippen van een
gouden lint werd door twee Actemium renners (de Zeeuwse tak van de Roparun) gedaan.
Op de bewonerskamers zijn eettafels gekomen. Op iedere kamer is nu ook een
bewegingsmelder. Op kamer 3 is een grotere TV gekomen, de oude staat nu in de huiskamer.
Iedere tv, dus iedere kamer heeft een uitgebreid zenderpakket van Delta. Er is een nieuwe
bedverlenger met opvulmatras aangeschaft, er is nieuw bed- en badlinnen aangeschaft. Het
oude linnengoed is naar Hongarije gegaan.

Algemeen in en aan het hospice is volgende uitgevoerd:ongediertebestrijding Kooymans
heeft zilvervisjes bestreden tijdens leegstand van het hospice. Schildersbedrijf Regenboog
heeft de buitenkant van het hospice geschilderd. Kozijnen op de eerste verdieping zijn
gerepareerd i.v.m. houtrot. Ondanks een update werkt de telefonie en de bewonersalarmering
nog steeds niet naar behoren. De periodieke controles m.b.t. de veiligheid in het hospice zijn
uitgevoerd en goedgekeurd. Iedereen van het verpleegkundig team is BHVbevoegd. Het
wachten is nog op een onderzoeksrapport RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) voor
eventuele aanbevelingen en aanpassingen. Het scheiden van afval is geen optie, het wordt
gezien als bedrijfsafval. Zorgstroom heeft speciale contracten met de afvalverwerker. Wel
scheiden betekent zelf het afval wegbrengen hetgeen nu nog niet gebeurt. Het plaatsen van
zonnepanelen is niet rendabel, weinig subsidie en ook geen mindering in energiekosten. Heeft
te maken met contract Zorgstroom en energieleverancier.
Tot slot nog wat foto’s…

vòòr de verbouwing

na de verbouwing

Met dank aan:
- René van Tol (hospice arts)
- Peter van Vijven (hospice arts)
- Marga Haas (geestelijk verzorgster)
- Edith Mulder (beeldend begeleidster)
- Annelies Eefting (coördinatrice vrijwilligers Manteling)
- Stichting Vrienden van het hospice
- collega verpleegkundigen

