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Voorwoord  

 
Geachte lezer, 

Hoe staan we er voor? 

In januari 2016 ging Hospice Zwolle van start na zo´n tien jaar voorbereiding. We bestaan nu dus drie en 
een half jaar. We zijn een bijna-thuis-huis en hebben vijf plaatsen voor gasten. Dat wil zeggen, mooi 
ruime kamers met badkamers met eigen buitenterras en klein keukentje, een logeerbed enz. Een bijna-
thuis-huis houdt in, dat we met vrijwilligers werken en samenwerken met de professionele zorg. De 
wensen en behoeften van de gast staan centraal.  We werken nauw samen met de thuiszorg en de 
huisartsen. Medewerkers van  Carinova en Icare zijn ‘s nachts aanwezig in het pand. Daar zijn we heel blij 
mee. We kunnen ons werk alleen maar doen als we het vertrouwen van de professionele zorg hebben. 
Dat dit vertrouwen er is bleek ook recent weer uit de evaluatiegesprekken die we jaarlijks met elkaar 
voeren,  zo ook voor deze zomer. Iedereen is positief over de wederzijdse samenwerking in en rond het 
hospice. Iedereen zet zich met zoveel liefde en passie in voor de gasten van het hospice. Geweldig dat dit 
kan en plaatsvindt in Zwolle. Daar mogen we best trots op zijn. In het hospice zijn twee coördinatoren 
werkzaam in dienstverband, zij worden ondersteund door een aantal ondersteunende coördinatoren die 
op vrijwillige basis coördinerende taken vervullen op het moment dat de coördinatoren er niet (kunnen ) 
zijn. De coördinatoren zijn de spin in het web en dragen zorg dat het hospice er elke dag is voor de 
gasten en dat alles daar goed loopt. Helaas is een van de coördinatoren langdurig ziek geworden. 
Gelukkig vonden we een goede vervangster, die per september 2018 begon.  

Onze gasten en familie zijn zeer positief over het verblijf. Steeds weer blijkt dat uit de vele kaartjes, 
bedankjes en andere blijken van waardering. Vaak heel ontroerend. We beseffen dat het een kunst is om 
dit zo te houden. 

We werken nauw samen met ketenpartners en zorginstellingen, zoals Isala, hospice Lotus van 
Zorgspectrum het Zand en ook met hospices in de regio.  

Als bestuur zijn we eindverantwoordelijk en zetten we ons in om voor de continuïteit te zorgen en ook 
om in ontwikkeling te blijven. We hebben besloten dat we in deze eerste vijf jaar vooral de kwaliteit van 
wat we en hoe we het bieden willen versterken. We bouwen ervaring op. En zoals artsen en de thuiszorg 
zeggen, we kunnen met elkaar veel. We staan als bestuur ook stil bij ontwikkelingen. We zijn heel blij 
met de plek waar het hospice staat. De tuin en het uitzicht zijn prachtig aldus de gasten. We hebben dus  
belang bij de grond voor het hospice en bij onze buren. De mooie en rustige omgeving van het hospice 
behouden we graag. We zijn dan ook met de gemeente in overleg over het mooi en rustig houden van de 
omgeving van het hospice. Ook zien we dat er maatschappelijk steeds meer belangstelling is voor de 
laatste fase van het leven. Waar we de eerste twee jaar jaarlijks een open dag hadden, hebben we nu 
dagdelen waarop belangstellenden kunnen komen voor een rondleiding en vragen kunnen stellen. Op 
deze wijze is het contact direct wat persoonlijker en voorziet daarmee ook in een behoefte. We merken 
ook dat er vragen over de laatste fase van het leven en de stervensfase zijn. We willen de komende jaren 
kijken wat we op dit terrein nog meer kunnen ontwikkelen en aanbieden. Nu na drie jaar worden eerste 
zaken vervangen in het hospice en merken we ook dat we behoefte hebben aan een ruimte voor overleg 
en meer opslagruimte. We willen het nog beter doen en hebben dus plannen voor verdere ontwikkeling, 
ook ten aanzien van de huisvesting. 
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Vanzelfsprekend gaat het ook over voldoende geld hebben om te kunnen bestaan. We zijn blij met alle 
financiële steun. Zonder dat kunnen we niet verder. We zorgen er voor dat we verschillende 
geldstromen hebben. We vragen ieder jaar subsidies aan en krijgen daarmee een subsidie per gast van 
het rijk en een subsidie voor de ondersteuning van mantelzorgers van de gemeente Zwolle. Gasten 
betalen een eigen bijdrage. Met die gelden komen wij niet rond. Gelukkig is er de stichting Vrienden van 
Hospice Zwolle. Zij zorgen dat er extra gelden komen. Wij zijn heel blij met alle steun en de financiële 
bijdrage van vele ondernemers uit Zwolle en omgeving evenals van vele particulieren. Op deze wijze 
zorgen we er samen voor dat Hospice Zwolle er kan zijn en kan blijven bestaan. We zijn blij met dat 
draagvlak en deze vorm van organiseren.  

We spreken dan ook graag onze dank uit aan alle betrokkenen bij Hospice Zwolle. 

Namens het bestuur van Stichting Hospice Zwolle 

Aukje van Kalsbeek  

voorzitter 

Juli 2019 
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Bestuur  
 
In 2018 heeft het bestuur Stichting Hospice Zwolle zich onder andere gebogen over de invulling van een 
vacature voor een coördinator, in verband met ziekte van een van de coördinatoren. Daarnaast is 
aandacht besteed aan onder meer kwaliteit van zorg, continuïteit en de consequenties van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo is er onder meer een privacyreglement en 
klachtenregeling opgesteld. Ook zijn er speerpunten voor de toekomst benoemd. Het bestuur 
vergaderde in 2018 negen (9) keer.  
Het bestuur bestond naast voorzitter, secretaris, penningmeester uit vier (4) leden. 
De heer J. Dijkstra, penningmeester heeft op 1 september 2018 afscheid genomen. Zijn deelname in het 
bestuur, als penningmeester, is overgenomen door de heer H. Kroeze 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2018 is afscheid genomen van mw. A. Boukes, bestuurslid en 
mw. E. Oonk, secretaris. 
 
In 2018 is er regelmatig overleg geweest met het nieuw geïnstalleerde bestuur van Stichting Vrienden 
van het Hospice Zwolle.  
 
Hieronder zullen verschillende punten nader worden toegelicht. 
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Missie en visie 
 
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. 
Het gaat om mensen die zich naar verwachting in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. 
Hospice Zwolle biedt mensen in de laatste levensfase de mogelijkheid in een bijna –zoals- thuissituatie 
de laatste fase van hun leven door te brengen, wanneer dat thuis niet meer wenselijk of mogelijk is.   
Aandacht hebben voor de gast, diens naasten en elkaar zijn pijlers in de laatste levensfase. Wij proberen 
een sfeer te creëren waarin gasten zich veilig en geborgen voelen, ondanks een slechte lichamelijke 
conditie.  
Hiervoor zetten vele geschoolde vrijwilligers zich in. De vrijwilligers waarborgen de kwaliteit en 
continuïteit van zorg. Zij doen dit samen met de aan het hospice verbonden coördinatoren en met 
externe professionals. De huisarts van de gast draagt zorg voor de medische supervisie. 
 

 
 
        Foto: egbertdeboer.com 
 
Om dit alles te optimaliseren heeft het bestuur in het verslagjaar naar de toekomst gekeken en zijn er zes 
speerpunten geformuleerd, waaraan gewerkt gaat worden in 2019. 
 
 

Zorg 
 
Onze gasten dienen voor opname in het hospice te beschikken over een terminaal verklaring. Deze 
verklaring wordt afgegeven door de eigen huisarts, de specialist of de transferverpleegkundige van het 
ziekenhuis die betrokken zijn bij de verwijzing naar het hospice.  Daarnaast komt het ook regelmatig voor 
dat de zorgvrager zelf of de familie een aanvraag doet voor verblijf in het hospice. 
De samenwerking met de thuiszorg in Zwolle verliep ook in het verslagjaar goed.  
 
Maar er is meer gedaan om de kwaliteit van zorg te optimaliseren:  

a. Wij hanteren het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Dit kwaliteitskader is ontwikkeld door 
het Intergraal kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief1. Dit kwaliteitskader wil bijdragen aan 
een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg  

b. Coördinatoren en samenwerkingspartners evalueren de geleverde zorg ook in de commissie zorg. 
Tevens wordt er gekeken naar verbeterpunten en deze worden vervolgens opgepakt. jaarlijks wordt 
er een evaluatie gehouden op bestuursniveau. 

c. Er is door een werkgroep een plan van aanpak rondom rouwzorg opgesteld. Rouwzorg wordt 
geboden aan de gast, maar ook aan zijn/haar naasten. Het plan van aanpak van deze rouwzorg is in 
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2018 door het bestuur vastgesteld. In dit plan van aanpak is onder andere opgenomen dat er een 
brochure ‘rondom het overlijden’ komt, met praktische informatie, die van belang kan zijn tijdens 
de laatste levensfase of na overlijden. Ook kunnen de nabestaanden aangeven of en van welke 
rituelen zij na het overlijden gebruik willen maken. Daarnaast is er jaarlijks een herinnerings-
bijeenkomst die zeer gewaardeerd wordt. In 2018 was deze op 19 februari en er waren circa 55 
aanwezigen. 

d. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de vrijwilligers te ondersteunen zijn er intervisie-
bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers.  Daarnaast worden er werkoverleggen 
gehouden met de vrijwilligers en zijn er twee trainingen aangeboden aan vrijwilligers. Het bijwonen 
van congressen en externe scholing wordt  gestimuleerd. 

e. Nieuwe vrijwilligers gaan pas aan de slag na het volgen van een basistraining. In het verslagjaar is er 
één training georganiseerd om het vrijwilligersbestand op orde te houden. Deze trainingen worden 
samen met ZwolleDoet!, en de onderwijsinstellingen Deltion, Landstede en Windesheim 
georganiseerd. Er is voor 2018 een scholingsplan opgesteld voor de vrijwilligers. In 2018 hebben 
acht vrijwilligers afscheid genomen, maar het vrijwilligersbestand blijft op peil. 

f. Op diverse momenten vragen wij aan onze gasten en hun naasten naar de motieven voor de keuze 
voor het hospice en de ervaring die is opgedaan gedurende de periode van verblijf. Deze worden 
vervolgens besproken door de coördinatoren in diverse overleggen en gekeken wordt of en wat de 
verbeterpunten dienen te zijn. 

g. In 2018 is er een start gemaakt met het aanbieden van complementaire zorg. Complementaire zorg 
is bedoeld om het lijden te verlichten en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt in de 
palliatieve fase zoveel mogelijk te verhogen. Voorbeelden zijn o.a. massagetechnieken en gebruik 
van kruiden en etherische oliën.  

 
Onze hoofdaanbieders zijn Icare en Carinova. Er is een goede samenwerking tussen de teams van beide 
thuiszorgorganisaties.  
Op bestuurlijk niveau heeft een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking met Icare en Carinova 
conform de samenwerkingsovereenkomst. Afgesproken is de prettige en professionele wijze van 
samenwerken voort te zetten. 
Uiteraard zijn ook andere thuiszorgorganisaties welkom wanneer de gast daarom vraagt, ook met hen is 
er goed contact. In het verslagjaar zijn er twee andere thuiszorgorganisaties werkzaam geweest in het 
hospice. 
Ook met informele zorg ZwolleDoet! wordt goed en intensief samengewerkt. De trainingen  voor de 
vrijwilligers van Hospice Zwolle en ZwolleDoet!  en de vrijwilligersdag worden zoveel mogelijk 
gezamenlijk georganiseerd. Als er sprake is van een zorgvraag worden ook de mogelijkheden van andere 
organisaties meegenomen, om zo onze gast zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
 
Een aantal huisartsen in Zwolle is bereid om de medische zorg over te nemen van gasten van buiten 
Zwolle. Dat gebeurt altijd op een prettige manier. Een kaderarts palliatieve zorg is nauw betrokken bij 
het hospice. 
Onze huishoudelijke medewerkers zijn medewerkers van Carinova. Deze professionals hebben heel 
bewust gekozen voor het hospice en stralen dat ook uit naar onze gasten en hun naasten.  
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Gasten 
 

Enkele gegevens over de gasten die in Hospice 
Zwolle verbleven 
 

2018 2017 

Aantal nieuwe gasten in huis 
 

57 72 

Overleden 
 

58 64 

Ontslag naar elders 
 

2 3 

Gemiddelde leeftijd 
 

 77 

Procentuele bezetting 
 

78% 60% 

Gemiddelde verblijfsduur in dagen 
 

23 15 

 
Het merendeel van onze  gasten is afkomstig uit Zwolle, het overige deel komt grotendeels uit de 
omliggende gemeenten. Een enkele keer kiest een gast voor Zwolle omdat zijn naasten in de buurt 
wonen. 
 
  

Vrijwilligers 
 
Het hospice beschikt over zorgvrijwilligers, tuinvrijwilligers, technische vrijwilligers, PR vrijwilligers, de 
vrijwilligers voor de maandelijkse boodschappen en de ICT vrijwilligers.  
 
Zoals aangegeven beginnen vrijwilligers na het volgen van een training aan hun werkzaamheden in het 
hospice. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van nieuwtjes en ontwikkelingen via intranet, 
een beveiligde online omgeving waar ze thuis op kunnen inloggen.  
 
Voor alle zorgvrijwilligers organiseren we elke 6 weken werkoverleggen en intervisiebijeenkomsten. 
Congressen of  externe trainingen over palliatieve zorg mogen bijgewoond worden door een afvaardiging 
van vrijwilligers. Hun kennis delen zij vervolgens weer in de werkoverleggen. Daarnaast zijn er extra 
scholingen op thema's, zoals over het omgaan met familie. 
 
De vrijwilligers voor de technische dienst komen wekelijks langs om allerhande controles en klusjes uit te 
voeren. Zij hebben een bereikbaarheidsrooster waardoor er bij calamiteiten altijd iemand beschikbaar is 
om problemen op technisch vlak aan te pakken. 
 
De tuinvrijwilligers komen 2 keer per jaar bijeen voor overleg, in het voorjaar om het seizoen te starten 
en in het najaar om deze weer af te sluiten. Twee maal per week komen zij de tuin verzorgen.  
 
Eind 2018 waren er zo’n 100 vrijwilligers.  
Op 23 oktober 2018 was in Urbana de jaarlijkse vrijwilligersdag.  



 8 

In december hebben alle vrijwilligers een attentie gekregen als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Voor vrijwilligers die op feestdagen werken zoals kerstmis en Pasen staat eer ontbijt klaar. 
 

Coördinatoren 
 
Voor de dagelijkse leiding in het hospice zijn er 2 betaalde parttime coördinatoren in dienst. Zij worden 
ondersteund door een 4-tal coördinator-ondersteuners die in gezamenlijkheid de 24-uurs bereikbaarheid 
op zich nemen. De coördinatorenondersteuners krijgen voor hun ondersteuning een 
vrijwilligersvergoeding.  
De coördinatoren hebben de dagelijkse  leiding van de organisatie en zijn verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de organisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de organisatie en worden aangestuurd 
door de coördinatoren. De thuiszorg en huisartsen zijn verantwoordelijk voor de geleverde zorg. 
 

Samenwerkingsrelaties 
 
Hospice Zwolle ontvangt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente 
Zwolle subsidie voor mantelzorgondersteuning. De subsidie is bestemd als een bijdrage voor de kosten 
van vrijwilligers en voor een deel van de kosten van huishoudelijke hulp. 
 
Op landelijk niveau is Hospice Zwolle aangesloten bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg. De VPTZ ondersteunt 
lokale VPTZ-organisaties. Zo hebben we deelgenomen aan de bijeenkomsten over de kwaliteit van zorg 
en de verenigingsstructuur van de VPTZ. Daarnaast nemen we deel aan de benchmark van de VPTZ.  
 
Regionaal nemen we deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio IJsselvecht. Via dit netwerk houden wij 
contact met ons omringende zorgverleners in de palliatieve zorg.  
Op 26 juni 2018 is door het bestuur de nieuwe missie/visie ondertekend van het Netwerk Palliatieve Zorg 
regio IJsel-Vecht. Dit document heeft als uitgangspunt de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten. De 
betrokken zorgorganisaties bij het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht zetten  zich in voor goede 
palliatieve zorg die is afgestemd op de individuele cliënt en zijn directe omgeving. Zij zien dit niet als 
vrijblijvend, maar een missie & visie waar ze elkaar aan mogen houden en op mogen bevragen. Als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Met coördinatoren van omliggende hospices is in het verslagjaar gestart met intervisie bijeenkomsten. 
 
Tevens is er op regionaal niveau overleg geweest met besturen van omliggende hospices over de 
financiering van de palliatieve zorg. Met de huidige subsidieregeling is het lastig om de continuïteit te 
waarborgen, een meer robuustere financieringsvorm zou prettig zijn. Hierover gaat de VPTZ met de 
minister in gesprek. 
 
Structurele samenwerkingsrelaties zijn er daarnaast met diverse onderwijsinstellingen: Landstede, 
Deltion College en Hogeschool Windesheim. Deze onderwijsinstellingen verzorgen de scholing van de 
zorgvrijwilligers. Docenten van deze onderwijsinstellingen geven de training op vrijwillige basis en de 
onderwijsinstellingen stellen hun leslokalen beschikbaar en verzorgen de catering. De coördinatoren 
geven met regelmaat een gastles op deze scholen. 
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Huisvesting 
 
Hospice Zwolle ligt in een rustige omgeving aan de rand van het centrum van de stad. Het hospice 
vervangt thuis en moet de gast en zijn naaste het gevoel geven welkom te zijn. Het hospice heeft 
nadrukkelijk niet de uitstraling van een ziekenhuis of verpleeghuis. Het hospice is een vrijstaand pand dat 
goed toegankelijk is voor een brancard en rolstoel. Alle gastenkamers zijn gesitueerd op de begane grond 
en hebben een eigen terras en uitzicht op een prachtige tuin. 
In het verslagjaar zijn er airco's geplaatst op de gastenkamers. 
 
 
 

 
 
        foto: egbertdeboer.com 
 
Regelmatig komen er kinderen op bezoek: kinderen of kleinkinderen van gasten die bij ons verblijven. 
Daarom is er ook een jongerenkamer in het hospice aanwezig. 
 
Voor maaltijden kan van verschillende mogelijkheden gebruik gemaakt worden. Zo kan men zelf koken of 
een maaltijd of snack halen bij onze buren, restaurant Urbana. 
 

Communicatie 
 
Het is belangrijk dat mensen weten van het bestaan van Hospice Zwolle en van wat het hospice hen te 
bieden heeft. Wij werken doorlopend aan onze naamsbekendheid door het plaatsen van berichten in de 
krant en op social media en is er voor belangstellenden een inloopochtend en -middag geweest op 12 en 
13 oktober. Ook voorlichting aan diverse doelgroepen en scholen maakt dat de bekendheid van het 
hospice vergroot wordt. We merken dat naasten, vrienden en bekenden van gasten hun ervaringen ook 
weer door vertellen. Vaak horen we dat nieuwe gasten door hun omgeving op het hospice zijn 
geattendeerd.  
Naamsbekendheid blijft heel belangrijk en heeft de aandacht van het bestuur.  
 
De vrijwilligers van de PR Groep verzorgen de interne en externe communicatie en zij actualiseren de 
website. Zij zorgen tevens voor berichten op social media en zijn aanwezig bij beurzen of evenementen. 
Alle relaties hebben een nieuwjaarskaart ontvangen waarin onze dank voor hun inzet of gift is 
opgenomen. 
De coördinatoren verzorgen elke 14 dagen een interne update waarin zij alle actuele ontwikkelingen en 
de stand van zaken in het huis vermelden.  
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Financiën en sponsors 
 
Hospice Zwolle ontvangt een niet kostendekkende subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast is er 
subsidie vanuit de WMO van de gemeente Zwolle en betalen de gasten een eigen bijdrage per dag. Voor 
het sluitend maken van de exploitatie en voor de vervanging van inventaris en inrichting zijn er 
aanvullende financiën nodig. Deze aanvullingen komen uit giften. Hospice Zwolle ontvangt veel 
incidentele giften, in geld of in natura. Die ontvangen wij van vele kanten: van naasten van gasten, van 
particulieren, bedrijven, kerken, verenigingen en clubs. Vrijwel alle giften komen binnen via de Stichting 
Vrienden van Hospice Zwolle en zullen in hun jaarrekening verantwoord worden.  
 
Stichting Hospice Zwolle heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van  
€ 27.783. In 2017 was dit € 1.093. 
 

                                                                
 
Evenals in 2017 is het positieve exploitatiesaldo in 2018 geheel toegevoegd aan de fondsen en reserves 
ter verdere versterking van de financiële positie van Hospice Zwolle. Eind 2018 bedroegen de 
bestemmingsfondsen in totaal € 49.076 (2017 € 40.357) en de continuïteitsreserve € 19.063 (2017 nihil).  
 

 
 
 
De baten stegen ten opzichte van 2017 met 33% naar € 226.599, vooral door een stijging van de van het 
ministerie van VWS ontvangen subsidies en de stijging van de eigen bijdragen van de gasten. Deze 
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stijgingen zijn het gevolg van de toename van de bezetting van Hospice Zwolle van 60% in 2017 naar 
78,3% in 2018 en de toename van de gemiddelde jaarlijkse instroom van nieuwe gasten. De 
exploitatielasten stegen ten opzichte van 2017 met 17% naar € 198.816 in 2018. Deze stijging is het 
gevolg van de eenmalige kosten van het aanbrengen van airconditioning in de gastenkamers. 
De jaarrekening van Stichting Hospice Zwolle is beschikbaar op de website. 
 
 

Organisatie 
 
Bestuur stichting Hospice Zwolle 
Mw. A. van Kalsbeek    voorzitter  
Mw. B. Freriks    secretaris  
Dhr. J. Dijkstra    penningmeester tot 1-9-2018 
Dhr H. Kroeze    penningmeester vanaf 1-9-2018 
Dhr. D. van Steijn   lid 
Dhr. W. van Berkum   lid 
Dhr. O. Schwantje   lid 
Mw. I. van den Oever   lid 
 
Coördinatoren 
Mw. J. Boerma    coördinator 
Mw. J. Diepman   coördinator 
 
Bestuur Stichting Vrienden van Hospice Zwolle 
Dhr G. Hovenberg   voorzitter  
Dhr Chr. Remmelink   penningmeester 
Dhr. Tj. Bosgraaf   secretaris 
Dhr. M. Veenstra   lid 
Mw. M. Rouw    lid 
Mw. E. Nabers    lid 
 
Ambassadeur 
Dhr. E. Dannenberg Voorzitter Divosa, lid van diverse Raden van Toezicht, senior 

adviseur BMC Groep 
 
Comité van Aanbeveling 
Mw. L. Groot    Huisarts en kaderarts palliatieve zorg 
Dhr. J. Hendrikx Voormalig Commissaris van de Koningin, voormalig senator/lid 

Eerste Kamer 
Dhr. H.J. Meijer Burgemeester van Zwolle 
Dhr. G. Sporre    oud-voorzitter KvK Oost-Nederland 
Dhr. J. Stigt    Longarts Isala Klinieken 
Dhr. W. Waanders Eigenaar Boekhandel Waanders in de Broere 
 
 


