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1. HISTORIE • • • • •
In Nijkerk bestaat sinds 1993 een
hospice, in aanvang gehuisvest
in zorgcentrum Arkemheen. Het
hospice was één van de eerste
hospices in Nederland.
In het jaar 2005 nam het bestuur
het initiatief om het hospice
buiten het zorgcentrum onder te
brengen om zo meer en betere
mogelijkheden voor hospicezorg te bieden voor Nijkerk en
omgeving. Na onderzoek werd
de conclusie getrokken dat het
verantwoord was een hospice in
de vorm van een “Bijna-ThuisHuis” te stichten.
Voor de huisvesting van het nieuwe hospice viel het oog op het historische pand “Bethanië”, dat grenst aan
Arkemheen. Het gebouw is gerenoveerd en aangepast. Op 12 december 2008 vond de opening plaats. De
bezetting groeide gestaag en er ontstond zelfs een tekort aan capaciteit. Daarom is besloten een uitbreiding
van het bestaande gebouw te realiseren welke in 2013 is geopend. Daarmee werd de capaciteit vergroot van
vier naar zes kamers.
In oktober 2011 werden de diensten van Hospice Nijkerk uitgebreid met de inzet van vrijwilligers bij terminale zorgvragers thuis onder de noemer Hospice Nijkerk Thuis.

2. INLEIDING • • • • •
Voor de realisatie en exploitatie van het hospice werd
Stichting Hospice Nijkerk en
omstreken in het leven geroepen. Deze stichting werd opgericht d.d. 7 november 2005.
De stichting heeft ten doel:
het scheppen van opname- en
verzorgingsmogelijkheden in
een hospice. Daarbij staat de
levensstijl van de gast centraal
en wordt de verzorging zo optimaal mogelijk gecontinueerd
in een huiselijke sfeer, zoveel
als mogelijk afgestemd op de
individuele wensen.
Van links naar rechts: • Evert Nagel - voorzitter • Willeke Veenendaal - secretaris • Cris van den Berg - facilitair deskundige
• Jan Vreekamp - penningmeester • Jan van de Kuinder - medisch deskundige
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Tegelijkertijd werd de Stichting Vrien-

Bestuur SVHN

den van Hospice Nijkerk en omstreken
opgericht. Het doel van deze Stichting is
tweeledig:
• het verwerven van fondsen (goederen
en geldmiddelen) ter ondersteuning
van het werk van de Stichting Hospice
Nijkerk e.o.;
• het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

• Peter van Hofwegen – voorzitter (2e van rechts) • Agnes Zwaan-Beekhuis – secretaris (2e
van links) • Eward Wulfsen – penningmeester (3e van links) • Theo Kok - algemeen lid/vicevoorzitter (1e van rechts) Geralda Blom - algemeen lid (1e van links)

3. GRONDSLAG, MISSIE EN VISIE • • • • •
3.1 Grondslag
De stichting aanvaardt Gods Woord als haar grondslag, zoals dit tot ons komt in de Bijbel. Vanuit de Bijbelse opdracht “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” wordt de zorg verleend vanuit een barmhartige, dienende opstelling. Van de bestuursleden
en de coördinatoren wordt verwacht dat zij de grondslag onderschrijven, terwijl de vrijwilligers de grondslag dienen te respecteren.
Zorgvragers vanuit alle gezindten en met elke levensvisie zijn welkom, voor verzorging thuis of in het hospice.
3.2. Missie
Stichting Hospice Nijkerk heeft als missie het bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg aan terminale patiënten in de regio op de
plaats van voorkeur. Daarnaast is het bieden van de nodige ondersteuning aan de naasten van de zorgvrager een belangrijk aandachtspunt. De stichting wil hierin een bijdrage leveren door het bieden van de mogelijkheid tot opname in het hospice, de inzet van vrijwilligers thuis en streven naar het bieden van begeleiding en voorlichting aan alle zorgvragers voor wie genezing niet meer mogelijk is.
3.3. Visie
Hospice Nijkerk biedt palliatieve terminale zorg in een huiselijke omgeving aan mensen
met een korte levensverwachting, zodat de zorgvragers zich, met hun naasten, op hun
eigen wijze kunnen voorbereiden op het naderende afscheid van elkaar en van het
leven.
Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven wanneer geen genezing meer mogelijk is.
Symptomen worden in overleg met de zorgvrager adequaat behandeld, psychosociale
zorg wordt geleverd en begeleiding op het gebied van zingeving wordt geboden.
De zorg is niet gericht op bespoediging of uitstel van het sterven. De aanwezigheid van
een euthanasiewens en/of -verklaring is echter geen belemmering voor opname. Vanwege de christelijke visie op het leven, biedt het hospice niet de mogelijkheid tot euthanasie. Er worden afspraken gemaakt voor de levensbeëindiging op een andere plek.
Hospice Nijkerk Thuis heeft als visie dat iedereen moet kunnen overlijden op de plaats
van voorkeur. Door inzet van vrijwilligers in de thuissituatie kan de mantelzorger de
veerkracht behouden om de zorg tot het einde te kunnen volhouden.
Voorlichting over de periode voorafgaand aan het naderend einde wordt steeds meer gevraagd. Mensen voor wie het levenseinde
nadert, willen graag weten wat de mogelijkheden zijn. Het hospice heeft het streven om hierover voorlichting te gaan geven aan
palliatieve patiënten en hun naasten.
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4. DOELSTELLINGEN • • • • •
4.1 Hospice Nijkerk e.o.
Het hoofddoel van het hospice is voor de opgenomen
gasten een zo optimaal
mogelijke kwaliteit van
leven te bieden wanneer
genezing niet meer mogelijk is.
Daarnaast heeft het hospice als doel zorg te leveren
met inachtneming van respect voor de individualiteit
en privacy van elke gast.
Verder worden de medewerkers van het hospice op
dusdanige wijze opgeleid,
dat ze toegerust zijn om
hun taak op deskundige
wijze te verrichten.
Het hospice heeft als doel
voor de gasten een verplaatst “thuis” te bieden,
waar de gast en de naasten
zich veilig en vertrouwd
voelen.
Het hospice biedt ook de
gelegenheid tot (tijdelijke)
respijtzorg.

Gedachtenishoekje in het hospice.

4.2 Hospice Nijkerk Thuis
Het doel van Hospice Nijkerk Thuis is om terminale patiënten de gelegenheid te geven om te overlijden op de
plaats van voorkeur.
Overbelasting van de mantelzorg in de thuissituatie proberen te voorkomen door ondersteuning en begeleiding
door vrijwilligers.
Voorkomen dat zorgvragers in verzorgings- en verpleeghuizen in eenzaamheid sterven door inzet van vrijwilligers ter ondersteuning in de zorg.
Overbruggingszorg te kunnen inzetten in geval van een aanvraag voor hospice-opname, waaraan op dat moment niet kan worden voldaan, omdat er geen plaats beschikbaar is.
4.3 Voorlichting/begeleiding thuis
Zorgvragers, voor wie geen genezing meer mogelijk is, dienen goed voorbereid te worden op de laatste levensfase en al wat daarin op hen kan afkomen.
Onnodige transfers door spoedopnames in het ziekenhuis, in de palliatieve fase proberen te voorkomen door
deelname aan de Patz groep met huisartsen. De zorg aan palliatieve patiënten elders te verbeteren door het
delen van kennis met andere zorgprofessionals (in opleiding).
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5. UITWERKING VAN DE DOELSTELLINGEN • • • • •
5.1. Hospice Nijkerk e.o.
Om de kwaliteit van leven voor de gasten te waarborgen wordt, in samenwerking met de huisarts, adequate symptoombestrijding toegepast. Deze symptomen kunnen zich voordoen op de volgende gebieden: lichamelijk, psychisch, relationeel en zingeving. Een team van professionele zorg- en hulpverleners staat, samen met vrijwilligers, ter beschikking om
deze zorg aan de gasten en hun naasten te bieden. Hoe het streven naar die kwaliteit vorm krijgt wordt in nauw overleg
met de gasten en hun naasten vastgesteld volgens de methodiek “Palliatief
redeneren”. Zo wordt gestreefd naar
een zo dragelijk mogelijk levenseinde. In
het hospice worden de zorgprocessen
van de opgenomen gasten regelmatig besproken in een multidisciplinair
overleg onder leiding van een palliatief
consulent. Er wordt gebruik gemaakt
van het Zorgpad Stervensfase. In overleg
met de behandelend arts wordt, indien
wenselijk, complementaire zorg geboden
als aanvulling van de geleverde zorg. De
volgende vormen van complementaire
zorg worden geboden: massage, aquazorg, aromazorg, luisteren naar muziek
en creatieve bezigheden (beeldende
begeleiding).
Pastorale zorg wordt verleend door de eigen geestelijk verzorger van de gast. Daarnaast verleent de in het hospice werkzame pastoraal vrijwilliger ondersteuning op het gebied van zingeving wanneer daar behoefte aan is.
Daarnaast wordt de zorg met de gast tijdens de opname geëvalueerd en naar wens direct aangepast.
Hospice Nijkerk stuurt na overlijden een vragenlijst naar de naasten om de ervaring met de zorg aan de gasten te
evalueren. Uit de evaluaties worden aandachtspunten gehaald voor verbeterplannen. Zo wordt voortdurend gewerkt aan
optimalisatie van de zorg.
De wensen en behoeften van de gast vormen het uitgangspunt van de zorg. Elke gast heeft zijn eigen levensverhaal, netwerk, ziekteverloop en levensovertuiging. Ieder mens is uniek en gaat op zijn/haar eigen manier om met lijden, verdriet
en loslaten van het leven. De medewerkers van het hospice respecteren deze diversiteit en geven elke gast de rust en
ruimte om op eigen wijze de laatste levensfase in te vullen.
De professionals die in het hospice werken (huisartsen, coördinatoren en verpleegkundigen) zijn adequaat geschoold
op het gebied van palliatieve zorg. Door regelmatige bijscholing wordt continu gewerkt aan het op peil houden van de
deskundigheid en het eigen maken van nieuwe ontwikkelingen. In deze zorg is voortdurende observatie, registratie van
symptomen, meten van resultaten van interventies, zo nodig bijstellen van de behandelingen en anticiperen op mogelijk
te verwachten symptomen van belang. Indien nodig worden externe hulpverleners, zoals een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtiste geconsulteerd. De professionals kunnen 24 uur per dag een
specialistisch consultteam raadplegen voor advies op het gebied van symptoombestrijding. Door constante evaluatie van
de medische zorg aan de gasten, met daaraan gekoppeld het initiëren van verbetertrajecten, wordt de zorg aan de gasten
voortdurend geoptimaliseerd.
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De huiselijkheid van het
hospice komt tot uiting
in de inrichting van het
huis als geheel. De gasten
mogen de kamer naar eigen smaak inrichten. Ook
huisdieren zijn welkom,
zolang deze voor de andere gasten geen overlast
veroorzaken. Verder is er
gelegenheid voor naasten om te logeren in het
hospice. De veiligheid
wordt o.a. bevorderd door
de zekerheid van voortdurende aanwezigheid, zorg
en aandacht van de professionele hulpverleners.
Door de mogelijkheid tot respijtopname kan de mantelzorg ontlast worden door tijdelijk afstand te nemen
van de zorg aan de naaste. De terminale zorgvrager wordt voor een van te voren bepaalde periode opgenomen in het hospice.
5.2. Hospice Nijkerk Thuis
Door inzet van vrijwilligers in de thuissituatie bij terminale zorgvragers wordt een bijdrage geleverd aan de
wens van de zorgvrager om thuis te overlijden.
Door inzet van en begeleiding door vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis kan de mantelzorger het zorgen
langer volhouden.
De kans op overbelasting van de mantelzorger kan verminderd worden, omdat de vrijwilligers voortdurend
in de gaten houden of er een gezonde balans is bij de zorgvrager en de naaste. Er kan op tijd geadviseerd
worden om aanvullende hulp in te schakelen of opname in het hospice te overwegen.
Door inzet van vrijwilligers in de thuissituatie kan de periode, voorafgaande aan opname, bij gebrek aan
beschikbare plek, overbrugd worden.
Door het inzetten van de vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis in de woonzorgcentra en het verpleeghuis
in Nijkerk  is er meer aandacht en ondersteuning voor bewoners en hun naasten. Verzorgenden en familie
mogen weten dat bewoners niet in eenzaamheid hun laatste levensfase hoeven door te brengen.
5.3. Voorlichting en begeleiding
Door het bieden van voorlichting over onderwerpen met betrekking tot de palliatieve (terminale) fase aan
ongeneeslijk zieke zorgvragers kan een bijdrage geleverd worden aan de voorbereiding op de terminale fase.
Door participatie aan de Patz groep in het hospice, met huisartsen en
wijkverpleegkundigen, wordt een bijdrage geleverd aan het begeleiden
van palliatieve zorgvragers , waardoor onnodige spoedopnames en transfers verminderd kunnen worden.
Door het aanbieden van lezingen en scholingen over palliatieve terminale zorg, kan een bijdrage worden geleverd aan het vergroten en verdiepen van de kennis van de zorgverleners, ook buiten het hospice.
Verpleegkundigen in opleiding kunnen in het hospice stage lopen.
Hiertoe zijn twee verpleegkundigen opgeleid tot stagebegeleiders onder
supervisie van de thuiszorgorganisatie.
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6. DOELGROEP • • • • •
In het hospice kunnen terminale patiënten vanaf 18 jaar met een levensverwachting van minder dan 3 maanden
opgenomen worden.
Het werkgebied van het hospice bestaat uit de gemeenten Nijkerk, Bunschoten, Putten en Zeewolde, maar zorgvragers van elders zijn ook welkom.
De doelgroep van Hospice Nijkerk Thuis is dezelfde als voor het hospice. Het werkgebied is Nijkerk, Nijkerkerveen en
Hoevelaken, inclusief bewoners van Amaris Arkemheen, verzorgingshuis St. Josef en verpleeghuis De Pol.

7. ORGANISATIE • • • • •
7.1. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Hospice Nijkerk en omstreken is belast met de aansturing van Hospice Nijkerk e.o.. Het bestuur bestaat
uit vijf leden die ieder vanuit hun eigen expertise hun kwaliteiten voor het hospice inzetten. In de regel vindt tweemaandelijks een
bestuursvergadering plaats. De algemeen coördinator is als adviseur aanwezig bij de vergadering en geeft informatie over de gang
van zaken in het hospice.
Het bestuur heeft een beleidsbepalende en toezichthoudende taak. De verantwoordelijkheid van de uitvoerende taken ligt bij de
coördinatoren. De bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van het hospice.
7.2. Zorg
Zoals in de thuissituatie wordt de
medische zorg geleverd door de eigen
huisarts. Voor gasten van buiten Nijkerk
is een Nijkerkse huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg. Hiervoor
zijn afspraken gemaakt met een beperkt
aantal huisartsen uit Nijkerk.
De algemeen coördinator is het directe
aanspreekpunt voor het bestuur en
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken in het hospice. Naast de
algemeen coördinator is er een zorgcoördinator en een coördinator vrijwilligers. De taken van de coördinatoren zijn
vastgelegd in een functieomschrijving.
De ‘vaste’ coördinatoren worden onder-

Alida van der Hout - algemeen coördinator (links) • Eline Medendorp - coördinator zorg en facilitair
(midden voor) • Willy van de Weitgraven - coördinator vrijwilligers (rechts achter) • Jessica Winter waarnemend coördinator (rechts voor) • Elly van der Hulst - waarnemend coördinator (2de van links)

steund door waarnemende coördinatoren, die ingezet worden bij ziekte of vakantie. De taken van de waarnemende coördinatoren zijn vastgelegd in een
functieomschrijving .
De verpleegkundige zorg wordt verleend door een vaste groep verpleegkundigen met specifieke kennis van palliatieve zorg, van een
thuiszorgorganisatie. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig in het hospice om continuïteit van de zorg te garanderen.
De verantwoordelijkheid van de inzet van de verpleegkundigen ligt bij de thuiszorgorganisatie.
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Een slaapwacht van een thuiszorgorganisatie met een verzorgende achtergrond is ’s nachts aanwezig in het hospice
om de verpleegkundige een helpende hand bij de zorg te bieden als dat nodig is.
De zorg en aandacht in het hospice wordt voor een deel verleend door vrijwilligers. Zij zorgen onder leiding van de
coördinatoren en in samenwerking met de verpleegkundigen voor een rustige, huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht voor de gasten en hun naasten. Zij geven steun bij het omgaan met verdriet en emoties en bij het verwerken
van rouw. De vrijwilligers worden aangesteld, opgeleid en gecoacht door de coördinatoren van het hospice.
Gastvrouwen/gastheer zijn in de ochtend aanwezig om bezoekers te ontvangen en de telefoon te beantwoorden,
zodat de verpleegkundigen en zorgvrijwilligers ongestoord de gasten kunnen verzorgen. Zij verzorgen daarnaast het
wasgoed, doen boodschappen en maken soep.
Een groep speciale vrijwilligers levert met hun ondersteunende diensten een bijdrage aan de zorg voor een huiselijke
sfeer, het interieur, de tuin, ICT en PR.
De huishoudelijke zorg wordt gerealiseerd door vaste huishoudelijke medewerkers van een thuiszorgorganisatie.
7.3 Huisvesting
Het huiselijke ingerichte hospice is
kleinschalig van aard. Er zijn zes gastenkamers met eigen sanitair. Het hospice
heeft een familiekamer, een trainingsruimte, een logeerkamer en kantoorruimte. Elke gast heeft een eigen kamer,
waarin persoonlijke en dierbare spullen
een plaats kunnen krijgen. Het gebouw
staat aan de rand van het centrum en is
omringd door een ruime tuin met een
tuinhuis.
7.4 Financiën
De Stichting ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS ten behoeve van de coördinatie van vrijwilligers en een
gering deel van de huisvestingskosten.
De verpleegkundige zorg aan de gasten wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.
Het hospice heeft een regeling getroffen met de gemeenten uit de regio (Nijkerk, Bunschoten, Zeewolde en Putten)
voor financiering van de huishoudelijke zorg.
De opleiding van vrijwilligers wordt gesubsidieerd door de gemeenten uit de regio (Nijkerk, Bunschoten en Putten).
Voor eigen rekening van de Stichting komt de post van huisvesting en organisatie. Het hospice is voor een aanzienlijk
deel afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Voor dit deel van de begroting is de Stichting
Vrienden van Hospice Nijkerk van groot belang. Zij zorgen door het organiseren van huis-aan-huis collectes, bijzondere acties, werven van donateurs en leden van een club-van-100 en het opnemen van eventuele legaten voor dit
deel van de inkomsten voor het hospice.
Voor de geleverde zorg vraagt de stichting momenteel een eigen bijdrage van 30 euro per dag aan de gasten. Deze
eigen bijdrage mag echter nooit een belemmering zijn voor opname in het hospice. Als gasten de eigen bijdrage niet
kunnen betalen wordt deze bijgesteld. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit aanvullende
pakketten. Deze vergoeding wordt waar mogelijk rechtstreeks door het hospice gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

10

8. KWALITEITSPROJECTEN • • • • •
Vanaf de start van het hospice in 1993 zijn diverse kwaliteitsprojecten geïnitieerd en verbeteringen aangebracht om de
zorg aan de gasten voortdurend te optimaliseren:
1993: Start Hospice Arkemheen in verzorgingshuis Arkemheen
2004: in samenwerking met andere hospices uit de regio Gelderland en het IKO is m.m.v. HN een registratiesysteem
(Repal) ontwikkeld en in gebruik genomen
2008: het hospice heeft m.b.v. subsidie door de provincie Gelderland het digitale rooster laten ontwikkelen. Dit rooster wordt momenteel in ongeveer 70 hospices gebruikt.
2008: verzelfstandiging van het hospice door vestiging in Bethanië en uitbreiding van 3 naar 4 bedden
2010: start inzet Zorgpad Stervensfase
2011: opzetten en in gebruik nemen evaluatiesysteem
2011: Hospice Nijkerk Thuis opgericht
2012: 24 uur verpleegkundige zorg gerealiseerd
2012: opleiding en dienstverlening complementaire zorg aanbieden
2013: uitbreiding naar 6 bedden
2013: start casuïstiek besprekingen met huisartsen
2015: project en implementatie beeldende begeleiding
2015: project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’, samenwerking Arkemheen
2015: stageplaatsen studenten verpleegkunde beschikbaar i.s.m. Amaris
2016: proefaudit m.m.v. Fibula en
netwerk PZ
2016: deelname opzetten en participatie in Patz-groep vanuit HNT
2018: zingeving cursus alle medewerkers en aanstelling pastoraal
vrijwilliger
2018: MDO implementeren
2018 Symposium ‘Geen einde aan
zorg’ 25 jarig jubileum hospice (ook
voor externe zorgprofessionals)
2019: training ‘Werken vanuit de
bedoeling’
2019: samenwerking met Beweging 3.0 inzet vrijwilligers in De Pol
en St. Jozef
2020: Prezo HzN certificering

Ondertekening overeenkomst met Beweging 3.0
Van links naar rechts: Jessica Winter (hospice) • Alida van der Hout (hospice) • Hanneke
Hilbers (hospice) • Ageeth Ouwehand (Beweging 3.0) • Christien van Ark (Beweging 3.0)

2020 - 2022: implementatie CURA
2020 - 2022: project ‘In gesprek met de burger’
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9. BELEIDSVOORNEMENS • • • •
Dit beleidsplan geeft een beeld van de bestaande situatie en van de beleidsvoornemens op korte en lange termijn. Voor
de periode tot en met 2022 worden de volgende doelen gesteld.
9.1 Zorg
Het delen van expertise van palliatieve terminale zorg met andere zorginstellingen, zorgvragers en –verleners, die
daar behoefte aan hebben.
Het voortdurend onder de aandacht brengen van de dienstverlening van Hospice Nijkerk en Hospice Nijkerk Thuis
bij de verwijzers, zoals huisartsen, transferverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.
Geven van advies, voorlichting en begeleiding aan palliatieve zorgvragers in de regio door het organiseren van voorlichtingsavonden in het kader van het project ‘In gesprek met de burger’
Deelname aan de Patzgroep met huisartsen en thuiszorgorganisaties om gezamenlijk palliatieve patiënten in de
thuissituatie te begeleiden.
Het hospice wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren door de methodiek CURA
te implementeren. CURA is een verkorte vorm van moreel beraad, waarmee we het
morele bewustzijn en de morele competenties van medewerkers kunnen versterken.
Hierdoor kunnen ze in een lastige, maar cruciale situatie beter en bewuster beslissen
wat te doen. Bovendien wordt met CURA meer aandacht gegeven aan de ‘zorg voor
de zorgenden’.
Het hospice vindt dat ze ook een maatschappelijke taak heeft; een functie in de gemeente. Het gesprek aangaan
met de burger over de laatste levensfase hoort daarbij. Ervaring en expertise uit het hospice kan zo gedeeld worden.
Hospice Nijkerk wil in samenwerking met drie andere hospices in de regio Noordwest Veluwe publieksinformatiebijeenkomsten organiseren over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Dit wordt mogelijk gemaakt door
subsidieverlening door ZonMw.
9.2 Huisvesting
Om aan wet- en regelgeving betreffende werkomstandigheden
te voldoen en om meer ruimte
te creëren in de algemene
ruimten en kantoren ligt er een
voornemen om uit te breiden
en het pand te verbouwen en
herinrichten.
Om aan de vraag van isolatieverpleging te kunnen voldoen
zal een aantal kamers geschikt
gemaakt worden daarvoor.
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9.3 Organisatie
Het hospice heeft in 2019 - 2020  een goed
werkend kwaliteitssysteem opgezet en
heeft in 2020 het certificaat Prezo Hospicezorg behaald. Om de inzet van vrijwilligers
in de thuissituatie  en in V&V-huizen ook
goed in kaart te brengen en in te richten
volgens de Prezo-norm willen we voor Hospice Nijkerk Thuis ook een kwaliteitssysteem  opzetten. Dit systeem kan duidelijkheid geven ten aanzien van de processen in
de organisatie.
Om het hospice goed op de kaart te zetten en aan te sluiten bij de verschillende
doelgroepen, die aan het hospice verbon-

Behalen van het Prezo certificaat in 2020

den zijn, willen we in de komende periode
de PR-middelen actualiseren, met als
uitgangspunt het in 2018-2019 doorlopen
Branding traject.
Het vormen van een Vrijwilligersraad.
9.4 Vrijwilligersbeleid
Het hospice wil in 2021-2022 inzetten op een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid.
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het vrijwilligerswerk.
Om hierop in te spelen en te anticiperen willen we werken aan de volgende speerpunten:
Heroverweging van taken, rollen en grenzen
Toekomstbestendige vrijwilligerspopulatie
Deskundigheidsbevordering
Stimuleren van inspraak en medezeggenschap
Uitbreiden functie vertrouwenspersoon
9.5 Financiën
Het voortdurend monitoren en waar mogelijk optimaliseren van de financieringsstromen, zoals de subsidieregeling van
VWS, de zorginkoop van de thuiszorgorganisatie (voor de verpleegkundige zorg in het hospice), de subsidie van huishoudelijke zorg en opleiding van vrijwilligers door de regionale gemeenten, de eigen bijdragen van de gasten en zo nodig incidenteel
subsidie aan te vragen voor projecten.
Het monitoren van de uren van het personeel en optimaliseren van kostenstromen is een belangrijk onderdeel om te komen
tot een adequaat financieel beleid op de lange termijn.
De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk heeft haar eigen beleidsuitgangspunten voor het inzamelen van de benodigde
fondsen voor het hospice.

10. ACTUALITEIT BELEIDSPLAN
Dit beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 17 november 2020.
Als er specifieke aanleiding is, wordt het beleidsplan herzien. Zo niet dan gebeurt dit uiterlijk in november 2022.
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