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Jaarverslag 2019
Sint Jans Hospice De Casembroot
Terugkijkend op het jaar 2019 kunnen we zeggen dat het een intensief en
bewogen jaar is geweest. Er gebeurde veel binnen de muren van het hospice.
Er waren veranderingen in de personeelsbezetting, er was en is nog steeds
onrust over de tarieven voor het nieuwe jaar van een zorgverzekeraar met alle
gevolgen van dien en er waren intensieve en complexe bewonerscasussen.
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 2019 precies 100 personen aangemeld.
Niet iedereen kwam ook als bewoner naar het hospice.
Er werden 70 personen binnen de periode opgenomen.
Daarnaast waren drie bewoners al in het hospice voor 1 januari 2019
De totale bezetting in 2019 komt daarmee op 73 personen.
Van deze 73 bewoners werden er 8 na verloop van tijd overgeplaatst naar
een andere zorgsetting of gingen naar huis. Dat is in totaal 11%.
60 personen overleden in het hospice in het jaar 2019.
De gemiddelde leeftijd bij opname in 2019 was 76 jaar.
39 bewoners waren vrouwelijk, 34 mannelijk.
Het totale aantal ligdagen van bovengenoemde groep personen is 1756
dagen, hiervan vallen er 115 in het jaar 2018. De werkelijke ligdagen in 2019
zijn dus 1641 dagen. De bezettingsgraad komt daarmee op 4,5 per persoon
per dag.
De gemiddelde opnameduur was 24 dagen.
Bij de primaire diagnoses valt op de bijzonder hoge score voor
longca/mesothelioom namelijk 23 van de opgenomen personen, dat is 31%.
We gaan het jaar 2020 in met 5 bewoners.

Personeel
Een bewogen jaar voor het team van het Sint Jans Hospice de Casembroot.
We namen afscheid van twee collega’s, zij besloten om volledig verder te gaan
met hun eigen bedrijf, de PPBox zorg. Het vertrek van deze collega’s zorgde
ervoor dat er een deur open ging voor onze drie nieuwe collega’s, Linda van den
Abeele, Diana van Hengstum en Miranda Vervuurt. Alle drie zeer bevlogen en
ervaren verpleegkundigen en een welkome aanvulling in ons team.
Door privé omstandigheden hebben twee collega’s hun werkzaamheden het
eerste deel van 2019 niet kunnen uitvoeren. Beiden namen verlof op om zich
gedurende die periode te kunnen richten op andere zaken. Ook in de tweede
helft van 2019 heeft een personeelslid besloten om verlof op te nemen om
tijdelijk aandacht te kunnen schenken aan privé gerelateerde zaken. Na een
re-integratie traject is één van deze twee collega’s inmiddels weer volledig terug
gekeerd op de werkvloer.
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De andere collega heeft besloten om na het verlof niet meer op basis van vaste
uren, maar op oproepbasis (0-uren) aan het hospice verbonden te blijven.
Helaas was het ook een droevige tijd. Eén van onze vaste personeelsleden bleek
ongeneeslijk ziek te zijn. Na een lange periode van ziek zijn is onze zeer gewaardeerde collega Jessica Torn Broers op 22 juli overleden op 47-jarige leeftijd.
Een periode die, ondanks dat wij gewend zijn om met verlies, afscheid en
overlijden bezig te zijn, grote impact heeft gehad op het volledige team.
Al het bovenstaande heeft voor extra veel druk op het team gezorgd, teamleden
hebben minder of korter vakantie kunnen opnemen omdat zij nodig waren voor
het vervangen van de afwezige collega’s. Ook heeft bijna iedereen boven zijn
normale contracturen gewerkt om de tekorten te kunnen opvangen.
Gelukkig hebben wij hierin veel ondersteuning gehad van de oproepkrachten,
ook zij waren bereid om meer dan gebruikelijk te komen werken.
Door deze enorm grote inzet van het personeel is de kwaliteit van zorg aan onze
bewoners gewaarborgd gebleven, iets waar we zeker trots op zijn!
De werkgroep personeel werd al jaren gerund door twee doorgewinterde
collega’s op dit gebied. Door het vertrek van één van hen is het stokje doorgegeven aan iemand anders. Helaas hebben de omstandigheden ervoor
gezorgd dat het inwerken in deze rol wat in het gedrang is gekomen. Met hulp
en ondersteuning van onder andere de P&O collega’s van het hoofdkantoor,
is het aardig gelukt om alles draaiende te houden. Al was het op deze manier
een behoorlijke sprong in het diepe. Met ingang van oktober 2019 is ook het
andere stokje doorgegeven aan een nieuwe collega. Wij hebben er vertrouwen
in samen de werkgroep personeel draaiende te houden en richten ons in 2020
samen op hetgeen er in het onstuimige 2019 is blijven liggen.
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Voorzitters
Onze werkgroep heeft in de loop van dit jaar een wisseling gehad. Inmiddels raken
we weer meer op orde met onze taken en is een goede samenwerking ontstaan.
Voorzitters hebben onder andere de taak om het team een team te laten zijn.
Aangezien we afscheid genomen hebben van een aantal collega’s en nieuwe
verpleegkundigen en verzorgenden hebben aangenomen, vraagt dit extra inzet.
We hebben met een stukje teambuilding gewacht tot we weer op sterkte waren.
Aan het eind van 2019 kunnen we zeggen dat we weer een goed draaiend team
zijn. Dit zien we ook terug in de toetsing met de teambarometer. Er waren ook
verdrietige omstandigheden binnen het team. Hiervoor is voldoende ruimte om
dit met elkaar te delen. Dit zal zeker nog tijd nodig hebben. Aandacht voor elkaar
is hierbij een belangrijke sleutel.
Aan de doelen uit het jaarplan is, ondanks de omstandigheden, in ons team hard
en zo goed mogelijk gewerkt. Het werken met minder leden per werkgroep
werpt zijn vruchten af. Er is meer duidelijkheid wie wat doet en er is vertrouwen.
Het is goed om te zien dat nieuwe verpleegkundigen taken in de werkgroepen
oppakken en de ruimte nemen en krijgen om eigen ervaring en kennis in te
zetten. Met de staf hebben we een nieuw format gemaakt, zodat werkgroepen
hun doelen voor het jaarplan 2020 meer structuur kunnen geven. Het werken
met het A3 jaarplan, wat Zorgstroom hanteert, hopen we daarmee meer eigen te
maken.
Ook zijn we met het team aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuwe
visie op zorg in het Sint Jans Hospice De Casembroot. Deze visie hopen we nog
dit jaar of uiterlijk januari 2020 te presenteren aan alle betrokken medewerkers
en vrijwilligers. De visie herschrijven is nodig omdat de zorg verandert.
We hebben een nieuw kader nodig waaraan we onszelf en elkaar kunnen
toetsen en ons kunnen presenteren naar (toekomstige) bewoners en hun
naasten. Het meerjarenplan wordt in 2020 geschreven. Er was en is nog teveel
afhankelijk van ontwikkelingen in de hospicezorg.
Onze coach is gestopt met zijn werkzaamheden bij Zorgstroom. Er is nog geen
opvolger. We hebben wel behoefte aan een coach dus hopen dat we hem of
haar snel welkom mogen heten.
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Geestelijke verzorging
In 2019 werden er drie herdenkingsbijeenkomsten gehouden (op 25 januari,
17 mei en 20 september). Zoals altijd doen we dit in de zalen bij Grand Café
Willem, recht tegenover het hospice. Er werden in totaal 52 namen genoemd;
voor 13 van hen was er familie of andere naasten aanwezig.
Een dochter van iemand die we herdachten liet na een week weten:
‘Het was waardig en liefdevol. Het kaarsje heeft de rest van de dag op tafel
gebrand. Mijn zus was blij dat ze uit Amsterdam was gekomen om dit mee te
maken. De timing is heel goed. De eerste tijd is het te druk en ben je hier
helemaal niet aan toe. Nu was het voor ons echt een afsluiting.’
Ook voor de medewerkers van het hospice zijn de bijeenkomsten elke keer weer
indringend. ‘Het is bijzonder dat je iemand in deze laatste fase zo nabij mag zijn.
Het is goed om dat weer even te beseffen. En voor de familie is het altijd heel fijn
om de mensen te zien die hun naasten op het laatst verzorgden.’
Drie aangrijpende bijeenkomsten dus, niet in het minst door de muzikale
medewerking van Renske Breeman op de harp.

Renske Breeman op haar harp
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Hospicearts
2019. Mijn eerste jaar als hospice arts bij het Sint Jans Hospice De Casembroot.
Ook het eerste jaar als Zeeuwse huisarts. Dit beide maakte het tot een intensief,
maar ook leerzaam jaar. Veel bewoners voorbij zien komen in het hospice.
Bijzondere verhalen, soms lastige medische problemen of uitdagingen op het
vlak van communicatie. Werken in een hospice is de afgelopen jaren toch altijd
wel een mooi doel geweest voor mij. Zeker nadat ik twee jaar geleden de kaderopleiding palliatieve zorg had gedaan als huisarts. Ik ben daarom nu heel blij dat
ik ook hier mijn steentje kan bijdragen. Toch voor de meeste mensen een heel
bijzondere en intensieve tijd van hun leven. Voor bewoners, maar ook voor familie
en naasten. Daarnaast heb ik de samenwerking met collega’s als zeer prettig
ervaren. Daarvoor dank aan de verpleegkundigen, vrijwilligers, geestelijk verzorgenden en mede hospice artsen.

Vrijwilligers
Afgelopen jaar is er stilgestaan bij het werken vanuit de gezamenlijke visie
van het hospice;
•

Implementatie visie Zorgstroom ‘Uw leven, Samen zorgen’ wordt
momenteel door werkgroep kwaliteit onderzocht. Hier worden wij later in 		
meegenomen.

•

Toename complexiteit van zorg, het willen inzetten van complementaire 		
zorg en dreigende bezuinigingen voor 2020 maken dat er met name vanuit
de verpleging meer ondersteuning nodig is door vrijwilligers.
Ook de vrijwilligers zelf hebben meer (emotionele) ondersteuning nodig
tijdens toenemende complexe situaties in het hospice.

•

In diverse overleggen met verpleging en vrijwilligers is er behoefte aan een
zorgvrijwilliger met daarbij een gastheer/vrouw in ochtend en avonddienst.
Mira Weber en Annelies Eefting hebben bij Annet Tramper verzoek 			
voor financiële ondersteuning van Zorgstroom ingediend om bovenstaande
te kunnen realiseren (inmiddels is er toezegging gedaan voor 2020).
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•

Verbetering van onderlinge samenwerking; afgelopen jaar is hier hard aan 		
gewerkt en er is een positieve stijgende lijn te zien. Annelies Eefting is 		
wekelijks op de woensdagmiddag in het hospice aanwezig, voor zowel 		
verpleging als vrijwilligers, voor vragen en (kennismaking) gesprekken. 		
Ook schuift Annelies twee keer per jaar aan bij teamoverleg van de 			
verpleging. Diana en/of Mariette wonen twee keer per jaar een vrijwilligers		
vergadering bij. Daar wordt een thema behandeld (dit jaar NIVEA, samen 		
werking vrijwilligers en verpleging in de toekomst). Dit wordt als prettig en
zinvol ervaren. Diana of Mariette hebben om de 6-8 weken structureel 		
overleg met Annelies Eefting.

•

In oktober jl. is er een gezamenlijke VPTZ training “werken vanuit de 			
bedoeling” geweest. Verpleging heeft samen met de vrijwilligers stilgestaan
rond de vraag waarom iedereen juist in het hospice werkt. Speerpunten die
uit de trainingsdag kwamen, worden voor 2020 meegenomen.

•

Momenteel is er genoeg aanwas van vrijwilligers. Er zijn diverse vrijwilligers
gestopt vanwege gezondheidsredenen, maar we hebben ook weer heel wat
nieuwe vrijwilligers verwelkomd en ingewerkt. Vooral het aantal kookvrijwilligers is fors toegenomen. Daardoor kunnen we nu al vier kookavonden
per week realiseren.

•

Het inwerkprogramma, maar ook het programma ‘verwachtingen bij 		
calamiteiten voor vrijwilligers’ is gewijzigd en up to date. Deze zijn te vinden
in de vrijwilligersmap.

•

In 2020 wordt er een concept plan van aanpak gemaakt. Hierin worden 		
taken/rollen van vrijwilligers, gastheer, verpleging maar ook mantelzorgers
opgenomen.

‘’Vele handen die liefdevol zorgen, omarmen, verwarmen,
verlichten brengen die ander tot bloei.’
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Manteling
De vrijwilligers van Manteling bieden 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 heeft inmiddels een vaste plaats in het hospice. In 2017
werd gestart met één kookdienst op de vrijdagavond, inmiddels wordt er op vier
avonden in de week door kookvrijwilligers gekookt: op de maandag, woensdag,
donderdag en op de vrijdag (zie foto hieronder).
Al 17 jaar is er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen (de vrijwilligers
van) Manteling en het zorgteam van Zorgstroom. Om deze samenwerking te
faciliteren, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinator van Manteling
en een afvaardiging van het zorgteam. Verpleegkundigen schuiven twee maal
per jaar aan bij het overleg van de vrijwilligers en de coördinator van Manteling
doet dat twee maal per jaar bij het teamoverleg. Zo zorgen we ervoor dat we in
gezamenlijkheid uitvoering geven aan het beleid van de beide organisaties.

Kookvrijwilligers
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Om de vrijwilligers goed voor te bereiden op de werkzaamheden in het hospice
werden er door Manteling in 2019 vier vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd,
twee intervisiebijeenkomsten, een verdiepingstraining, twee keer een tilvaardigheidstraining en twee keer de training ‘Ziekenverzorging aan bed’. Tevens
werden er in 2019 in oktober op twee dagen een VPTZ training georganiseerd
voor het verpleegkundig team en de vrijwilligers samen. Deze training ‘werken
vanuit de bedoeling’ leerde de deelnemers de eigen kernwaarden te formuleren
en onder de loep te nemen. Door deze training werd opnieuw benadrukt
waarom we samen doen wat we doen in de palliatieve terminale zorg.
En hoe belangrijk het is om samen verbonden te blijven met wat de organisatie
drijft en van daaruit het eigen (vrijwilligers)werk vorm en inhoud te geven.
In 2019 zijn er door de 25 zorgvrijwilligers en 14 kookvrijwilligers van Manteling
1240 diensten ingevuld*. Dat zijn gemiddeld 24 diensten per week. Uitgaande
van een dienst van 4 tot 4,5 uur komt dat neer op 108 uur per week. Dat is 3 fte
inzet van vrijwilligers. Omdat vanuit het team en een groot aantal vrijwilligers de
wens geuit is om dagelijks extra gastheren/-vrouwen in te zetten, wordt deze
mogelijkheid momenteel op haalbaarheid onderzocht.
* dit is een schatting uitgaande van de telling op 1 november.
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Huishoudelijk medewerkers
De huishoudelijk medewerkers zijn onmisbaar in het hospice, een plek waar zo
intensief geleefd wordt en veel mensen over de vloer komen vergt onderhoud en
schoonmaak. Ook het afgelopen jaar waren de huishoudelijk medewerkers zes
ochtenden per week aanwezig om het hospice schoon te maken. Op maandag
starten de twee huishoudelijk medewerkers de week met zijn tweeën, de andere
ochtenden werkt de huishoudelijk medewerker alleen. Iedere dag worden de
bewonerskamers, met het sanitair, schoongemaakt. Bijzondere gesprekken ontstaan er soms zo tijdens het schoonmaken. De huishoudelijk medewerkers zijn
een continue factor voor de bewoners. Naast de bewonerskamers worden ook
de keuken, de gang, de huiskamer en de logeerkamer dagelijks gereinigd, een
intensieve klus iedere dag weer. De vloer in de gang, die pas vernieuwd is, levert
frustraties op omdat de vloer niet goed schoon te krijgen is. Hierover zijn de
huishoudelijk medewerkers in gesprek met de collega’s van locatiebeheer en
met de facilitaire dienst. Veel werk blijft helaas liggen omdat, wanneer alle
bewonerskamers bezet zijn, het teveel werk is voor één ochtend. Er was een
cursus toegezegd door Alpheos voor de huishoudelijk medewerkers, daar hebben
de huishoudelijk medewerkers helaas nog niets van vernomen. Prettig is het halfjaarlijks terugkerend overleg met de collega’s van locatiebeheer. Ondanks dat het
soms ‘dweilen met de kraan open’ is, is het toch prettig werken in het hospice als
onderdeel van het hospiceteam waarbij iedereen hetzelfde doel heeft: kwaliteit
van leven in de laatste dagen van de bewoners.
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Tuinvrijwilligers
De tuinvrijwilligers hebben veel werk gehad het afgelopen jaar. Onder andere
door de aanleg van nieuwe beplanting in de hospicetuin. Tijdens de warme,
droge zomermaanden moest er zeer regelmatig gesproeid worden. Maar Bea en
Greet zijn een topteam en zij verzorgden met liefde en passie de planten in de
tuin rondom het hospice.

Stichting Vrienden Hospice Middelburg
De Stichting heeft vier keer vergaderd met de werkgroep PR van het hospice.
Daarnaast heeft de stichting het nodige gefinancierd, mogelijk gemaakt door de
vele giften en donaties die de Stichting mag ontvangen. Waaronder een gift van
€1000,- van de Rotary Middelburg. Wekelijks ontvingen wij verse bloemen voor
op de huiskamertafel, wekelijks de Libelle voor algemeen gebruik, nieuwe haring
voor de liefhebbers (en die waren er!), het vakblad Pallium dat vijf keer per jaar
verschijnt voor al het hospicepersoneel, een borrel voor alle medewerkers van het
hospice, VVV-bonnen voor de muziekvrijwilligers, etherische oliën voor massages,
streamers of voetenbaden, tuingereedschap, planten voor in de tuin, prachtige
kerstattenties (80!) voor iedereen die een rol heeft binnen het hospice en niet te
vergeten lekkers voor de feestdagen zoals pasen, pinksteren, sinterklaas en kerst.

Dhr. Mr. Anthonise (links) van Rotaryclub Middelburg
en dhr. Kiewiet (rechts) van Stichting Vrienden Hospice Middelburg
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VTH (verpleegtechnisch handelen)
Ook dit jaar hebben we niet stil gezeten. Op de achtergrond werd hard gewerkt
aan het invoeren en proberen van nieuwe snufjes. Zo hebben we een medicijnvermaler op proef mogen gebruiken. De kosten daarvoor waren erg hoog, waardoor we er geen hebben aangeschaft. Wel hebben we een valmatras
aangeschaft. Dit matras vangt de eerste harde klap op mocht een bewoner uit
bed vallen. Helaas kan het matras de vele valincidenten niet voorkomen.
Daar hebben we nu antislipsokken voor. Bewoners kunnen bij de verpleegkundige
een paar sokken kopen en zodoende niet uitglijden op de gladde vloer.
Via het palliatief netwerk kregen we de vraag of we interesse hadden in een
koppelbed. We hebben ons aangemeld en een paar maanden later mochten we
het bed, gesponsord door de Roparun, in ontvangst nemen. Een dag later is het
voor het eerst in gebruik genomen en velen volgden. De Roparun kwam in
september het bed officieel overhandigen. Super mooi dat we konden vertellen
dat het bed al gebruikt was. Van een gift hebben we een storemover (karretje om
het koppelbed te kunnen verplaatsen en netjes op te kunnen bergen) kunnen
aanschaffen.
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Door drukte bij de ergotherapie en het wondteam heeft het lang geduurd, maar
als team hebben we allemaal een til- en transfercursus en een wondscholing
gevolgd. Dit werd als leuk en leerzaam ervaren. De bedden en alle zorgapparaten
zijn weer goedgekeurd. In mei is er beloofd dat er twee nieuwe/vervangende
matrassen geleverd zouden worden. Dit is tot op heden niet gebeurd. We blijven
hier ons voor inzetten. Begin november hoorden we dat apotheek Souburg ons
niet langer van medicijnen gaat voorzien. De reistijden zijn te groot en daardoor
wordt het te duur. We zijn per 1 december overgestapt naar Benu apotheek in
Dauwendaele.
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Kwaliteit
Vanuit de werkgroep kwaliteit hebben wij ons aan het begin van het jaar een
aantal doelen gesteld. Wij nemen u graag mee in onze terugblik op 2019.
PDCA (Plan Do Check Act)
Uit de audit hospicezorg (Perspect) van 2018 hebben we als aandachtspunt
meegekregen om alle processen beter vast te leggen, daarom hebben we in
2019 een verbeterplan gemaakt om de PDCA cyclus beter toe te passen en
daarmee inzichtelijk te maken hoe we werken. We hebben eerst de werkgroepen gevraagd om alle taken inzichtelijk te maken en aan te geven hoe ze deze
taken uitvoeren. Vervolgens hebben we, samen met de staf van Zorgstroom, een
format gemaakt. Zo kunnen we alles vastleggen wat vanuit het jaarplan door de
werkgroepen wordt gedaan. De werkgroepen hebben een start gemaakt met
het cyclisch werken. We zijn ons er van bewust dat dit nog meer ingebed moet
raken. Dus het zal in 2020 zeker nog een aandachtspunt zijn.

Implementatie van besluitvorming in de palliatieve fase
Met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben we een start
gemaakt met een training besluitvorming in de palliatieve fase. Helaas kwamen
we er kort na de start achter dat de training niet paste bij wat wij willen bereiken.
Ons doel met deze training was een nog betere continuïteit van het zorgproces.
Samen met Hospice Het Clarahofje zijn we momenteel aan de slag om te bekijken of we dit op een andere manier kunnen aanpakken. Zo gaan we het Multi
Disciplinair Overleg en het vervolgen van gemaakte afspraken anders structureren en hebben we met werkgroep bewoners afgesproken het gebruik van het
zorgleefplan en dossier te verbeteren. We hebben hiervoor onder andere contact
met Hospice Demeter.
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Scholing, stage en onderzoek
Collega Karin Klapwijk heeft de Post HBO opleiding palliatieve zorg gevolgd.
Vanuit deze opleiding heeft ze zich onder andere verder verdiept in het bewust
afzien van eten en drinken. Zij heeft het verbeterplan om onder andere een brochure en werkwijze voor het hospice te gaan maken. Een aantal collega’s zijn
naar het symposium van het Palliatief Netwerk Zeeland geweest. We hebben
met het team een tiltraining en wondzorgtraining gevolgd georganiseerd door
de werkgroep VTH. Met de vrijwilligers samen hebben wij de VPTZ training “werken vanuit de bedoeling” gevolgd. Deze is georganiseerd door Manteling.
We hebben medewerking verleend aan het project HOPEVOL. Vanuit dit project
wordt inzichtelijk gemaakt hoe de hospicezorg er in Nederland volgens de zorgvragers in de toekomst uit moet komen te zien. Dit landelijke onderzoek is nog
niet afgerond.
Verder zijn we met de opleidingscoördinator van Zorgstroom aan het onderzoeken geweest of we in de toekomst weer een HBOV stagiaire kunnen en willen
gaan aannemen. Dit gaan we, zoals het er nu naar uitziet, in 2020 doen.

High Care Hospice
Op 3 september vond er opnieuw een audit plaats om ons PREZO Hospicezorg
keurmerk te behouden. Dit was een tussentijdse audit tegelijk met Hospice
Het Clarahofje. Deze audit hebben we prima doorstaan.
In de conclusie stond een mooi compliment wat we u als lezer niet willen onthouden: “De auditor heeft bevlogen en met passie werkende medewerkers en
vrijwilligers gesproken die er alles aan doen om de bewoner en zijn/haar familie
een kwalitatief goede en passende laatste levensfase te bieden, met respect voor
de eigenheid van de bewoner en diens wensen en behoeften.”
Op deze laatste uitspraak zijn wij uiteraard erg trots. Wij gaan er alles aan doen
om deze kwaliteit in ons hospice in de toekomst vast te houden.
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Analyse evaluatie brieven
Aantal
Er zijn in 2019 in totaal 70 brieven verstuurd.
verstuurd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aantal
In totaal zijn er van de 70 verstuurde brieven
retour totaal
37 brieven retour gekomen.
•
		

Dit komt neer op een retourpercentage van 52,9%
(14 brieven zijn pas eind Q4 verstuurd waardoor nog niet
goed te inventariseren is wat van Q4 het exacte retourpercentage is. Aan het eind van Q1_2020 wordt de
		
inventarisatie over Q4_2019 herzien).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aantal
Van de 37 retour gekomen evaluatiebrieven is de score voor
verpleegkundigen de verleende zorg door verpleegkundigen als volgt:
• 33 keer is de score ‘uitstekend’ behaald. (= 89,2%)
• 1 keer is de score ‘ruim voldoende’ behaald. (= 2,7%)
• 2 keer is de score ‘voldoende’ behaald (=5,4%)
• 1 keer is de vraag niet ingevuld. (=2,7%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Score vrijwilligers Van de 37 retour gekomen evaluatiebrieven is de score voor
de verleende zorg door vrijwilligers als volgt:
• 32 keer is de score ‘uitstekend’ behaald. (=86,5%)
• 3 keer is de score ‘ruim voldoende’ behaald. (= 8,1%)
• 1 keer is de score ‘voldoende’ behaald (=2,7%)
• 1 keer is de vraag niet ingevuld. (2,7%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Score artsen
Van de 37 retour gekomen evaluatiebrieven is de score voor
de verleende zorg door artsen als volgt:
•
•
•
•
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19 keer is de score ‘uitstekend’ behaald. (= 51,4%)
9 keer is de score ‘ruim voldoende’ behaald. (= 24,3%)
2 keer is de score ‘voldoende’ behaald. (=5,4%)
7 keer is de vraag niet ingevuld. (=18,9%)
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Aanbeveling

De aanbevelingsvraag is van de 37 retour gekomen
formulieren 33 keren ingevuld en 4 keer niet.

• 33 keer scoren wij een ‘JA’. (= 89,2%)
• 4 keer scoren wij onbekend. (=10,8%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tips &
verbeterpunten
1.
Makkelijkere menulijsten om in te vullen, voorkomen 		
van foutief geleverde maaltijden.
2.
Gratis maaltijdverstrekking voor wakers.
3.
Mogelijkheid om familie/naasten mee te laten eten
		
met de bewoner.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opvolging
verbeterpunten
1.
De klachten over het verkeerd leveren van maaltijden
en problemen met invullen van ingewikkelde lijsten zijn
inmiddels deels verholpen. Inmiddels wordt er slechts
nog 2 dagen van culinair Kommers geconsumeerd, de
overige 4 dagen worden ingevuld door enthousiaste 		
kookvrijwilligers en 1 dag per week verzorgt Grand cafe
Willem de maaltijden.
2.
Het verstrekken van maaltijden voor wakers is om 		
financiële redenen niet mogelijk en zal dan ook niet 		
worden aangepast.
3.
(Naaste) familie is altijd welkom om mee te eten mits 		
er zelf voor een maaltijd wordt gezorgd.
		
Het is voor de kookvrijwilligers niet mogelijk om voor
		
meer dan 5 personen te koken. De zaterdagmaaltijd 		
van Grand Café Willem is hierop een uitzondering.
		
(De huidige afspraken blijven ten opzichte van dit
		
punt dan ook ongewijzigd.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Public Relations (PR)
De werkgroep PR heeft ieder kwartaal met de Stichting Vrienden Hospice
Middelburg overlegd. Ook met Café Willem werden nauwe contacten onderhouden. Zo was daar het netwerkontbijt waar we als hospice konden netwerken
door informatie te geven aan mensen van diverse maatschappelijke instanties in
middelburg. Ook verzorgde Café Willem de borrel in het voorjaar. De borrel
waarop Stichting De Vrienden ons trakteerden, het was een gezellig en ongedwongen samenzijn met al het hospicepersoneel.
In het najaar hielden wij ons Open Huis. Bij Café Willem konden belangstellenden
op het gemak rondkijken bij de boeken en informatietafels van het hospice, ook
werden er ontspannende handmassages gegeven. Vanuit Café Willem was er
ieder kwartier een rondleiding in het hospice. Ook vonden er waardevolle
gesprekken plaats tijdens het Open Huis. Belangstellenden reageerden positief.
Op de website, op facebook en in de Faam zijn de nodige berichten en actualiteiten geplaatst.
De werkgroep promoot Zorgkaart Nederland. Nabestaanden wordt de gelegenheid geboden een recensie over het hospice op Zorgkaart Nederland te plaatsen.
Daarnaast heeft de werkgroep presentaties gegeven aan wijkteams als kennisoverdracht. De werkgroep is positief over de communicatie en samenwerking
met de Breestraat, met name de afdeling communicatie en het secretariaat.
Alsook met de samenwerking met de werkgroep PR van hospice Goes.
Ook mochten wij in het voorjaar een hospicearts uit een Israëlisch hospice
ontvangen, heel leerzaam om van gedachten en gebruiken te wisselen over
palliatieve zorg over grenzen heen.
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Leven
Als werkgroep hebben we het hele jaar door, aandacht gegeven aan het stukje
voor het sterven. We maken dat moment zo waardevol mogelijk.
•

•
•

•

•
•

•
•

*

Zo waren er keer op keer mooie momenten waar we bij stil konden staan:
complimentendag, de pannenkoekendag, dag van de huishoudelijke zorg,
moederdag en vaderdag.
Muziekvrijwilligers brengen muziek in huis, het genieten van een muziekmoment, wat later ook nog gespeeld werd op de uitvaart van een bewoner.
Een high tea met bewoners en hun naasten, de geur van vers gebakken
pepernoten in het hospice. Sint met zijn pieten op bezoek, er worden sinterklaasliedjes gezongen.
Er ontstonden zo keer op keer mangomomenten*, die bewoners en naasten
meenamen in hun hart en als kostbare herinneringen worden bewaard.
Ook tijdens herdenkingsbijeenkomsten worden deze momenten nog aangehaald.
Op zaterdagavond is het genieten van de maaltijden van Café Willem,
bewoners nodigen soms wel 10 familieleden uit en eten gezellig samen.
Dit jaar is de groep kookvrijwilligers uitgebreid, er wordt nu op vier avonden
per week gekookt door een kookvrijwilliger, het is een genoegen om te zien
hoe zij met heel hun hart en ziel het de bewoners naar hun zin maken.
We kregen een waakmand aangeboden door Monuta, De waakmand
aanbieden aan naasten kan verlichting geven tijdens het waken.
Tijdens het uitleiden van een overleden bewoner gebruiken we vaak een
plaid om over de kist te leggen. Naasten ervaren dit als een erg mooi gebaar.
mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare
acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden
en/of zorgverleners.
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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
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 positieve dashboards. Wel was er onrust in het
team en binnen de organisatie het afgelopen jaar. Dat was vanwege de onzekerheid met betrekking tot de tarieven van een zorgverzekeraar.
Deze zorgverzekeraar wilde flink bekorten op de tarieven voor palliatieve zorg.
Dat zou als consequentie hebben dat het hospice niet op de manier verder zou
kunnen zoals het nu draait. Na de nodige, intensieve onderhandelingen door
onder andere de Raad van Bestuur van Zorgstroom en hospiceartsen met
betreffende zorgverzekeraar, is er voor 2020 een reëel tarief uitgekomen.
De hospicezorg kan in 2020 voortgezet worden, maar wel op een andere manier.
Veel dingen moeten we anders organiseren. Een uitdaging waar de werkgroep
kostprijs zich, met behulp van input van het verpleegkundig team, over gaat
buigen.
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Bewoners
De formulieren in NEDAP zijn op verschillende punten gewijzigd en in gebruik
genomen. De werkwijze met betrekking tot verwerking van extra gemaakte
kosten is veranderd. Hierdoor wordt er minder tijd besteed aan administratie
door de medewerkers van het hospice. In november is er nog een keer overleg
geweest om de problemen die er speelden te bespreken en op te lossen. Indien
bewoners denken de extra kosten niet te kunnen betalen is er nu een vaste
werkwijze. Wanneer zij een verzoek richten aan Stichting Vrienden tot hulp, komt
er standaard een afwijzing waarmee mensen naar de gemeente/Orionis kunnen.
Dit werd door de medewerkers van het hospice uitgelegd aan de mensen. De
mensen die dit in 2019 betrof reageerden allemaal begripvol. Er werd echter vanuit de gemeente/Orionis niet bijgesprongen qua kosten. De mensen klopten in
2019 dan niet opnieuw bij Stichting Vrienden aan. Maar betaalden de kosten zelf.
Het is nog steeds onze wens om te werken met een volledig elektronisch dossier.
Doordat nog niet geheel duidelijk is hoe Zorgstroom hiermee omgaat, wordt dit
punt doorgeschoven naar volgend jaar. Nu nog onduidelijk of Helder hier een rol
in gaat spelen of dat we dit anders gaan invullen.
Er is overleg geweest met drie transferverpleegkundigen van het ADRZ.
Zij hebben een rondleiding door het hospice gehad. Over en weer hebben we
onze werkwijze gedeeld en hoe we het contact over en weer ervaren.
Veranderingen binnen het Zorgleefplan beginnen zichtbaar te worden,
de individuele bewoner en diens specifieke behoeften staan centraal en het
verpleegkundig proces wordt beter zichtbaar. Dit proces wordt vervolgd in 2020.
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Locatiebeheer
•
•

•

•
•

•

•
•
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In de gang is door TMC een nieuwe vloer geplaatst. Dat ging niet zonder slag
of stoot, maar het resultaat mag er zijn
De muur achter de kraan in de keuken was erg vies geworden. 			
Dit is verholpen door er een glasplaat tegen aan te zetten. Dit is keurig netjes
gedaan.
Achter de schermen werd steeds gewerkt aan het verbeteren van het 		
telefoonsysteem. De wifi werd op een ander net gezet, zodat er ten alle tijde
wifi beschikbaar is.
Op de medicijnkamerdeur zit een nieuw cijferslot. De cilinder is weer terug		
gezet zodat de verpleegkundige ook met een sleutel naar binnen kan.
Alles rondom BHV verloopt soepel. Iedereen is op training geweest.
Het RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatieteam) heeft een aantal aanbevelingen
gedaan, zoals zo weinig mogelijk rommel op de grond en een grotere
blusdeken.
Ook mag er geen open vuur meer in huis. Hiervoor zijn nepkaarsen gekocht.
Ook het brandertje met etherische olie mag niet meer. Er staat nu een
nieuwe diffuser in de pas geschilderde nis.
Er is overleg geweest met de mensen van interieurverzorging. Alle lopende
zaken werden besproken. Dit gebeurt twee keer per jaar naar alle tevredenheid.
De po-spoeler staat nog steeds op de planning. We gaan daar zelf echter 		
niet achteraan. Wat in het vat zit verzuurt niet.
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•

•

•
•

•

•
•
•

Het linnengoed werd goed aangevuld. Er verdwijnt toch stiekem regelmatig wat. Omdat de dekbedden zwaar en warm zijn, werden er groene,
katoenen spreien gekocht. Inmiddels zijn er ook groene kleine kussensloopjes en nieuwe stoffen katheterzakken. De Vlijt heeft deze voor ons op
maat gemaakt.
Het logeerbed heeft een dun matras wat aan vervanging toe is. Er werden
2 matrassen gekocht, maar deze bleken toch te dik en zijn weer retour
gegaan.
In de hal hangt binnenkort een nieuw smoelenbord. De oude lijst was wat
rommelig. Daarom is er gekozen voor een magneetbord.
We maken niet veel gebruik van de klusvrijwilliger. Daarom is besloten om
geen nieuwe vrijwilliger te werven na het stoppen van een van de vrijwilligers.
We hebben er nu een en hij hangt het nieuwe smoelenbord op.
Het contract voor de glascontainer is opgezegd. De container werd bijna
nooit geleegd en toch moest er €11 per maand betaald worden. Het glas
moet nu af en toe weggebracht worden.
Zoals wellicht is opgevallen staat er op elke kamer een nieuwe lamp met
LED verlichting. Deze zijn geschonken door Stichting Godshuizen.
Het bankje onder het afdak is vervangen door een steviger exemplaar.
Geschonken door Jacobine.
Door Roparun is toezegging gedaan van € 15.000,- om relaxstoelen voor de
bewonerskamers te vernieuwen. Inmiddels zijn daar mooie stoelen voor
uitgezocht waarvan twee met verwarming in de stoel.
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