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Door Alida van der Hout, algemeen coördinator

In 2021 kon de zorg aan de gasten, ondanks de beperkingen vanwege corona, ongehinderd doorgaan. We hebben wel te 
kampen gehad met sterke fluctuaties in de bezetting. Het bezettingspercentage en het aantal opgenomen gasten is lager 
dan voorgaande jaren. Vooral het aantal inzetten in de thuissituatie is beduidend lager. Terminale patiënten thuis zijn 
terughoudend in de zorgvraag. Dit heeft financiële consequenties: landelijke subsidie wordt toegekend op basis van het 
aantal inzetten en opgenomen gasten. 

Terugblik op 2021 

We hebben onze bezoek- en hygiënemaatregelen steeds 
moeten aanpassen aan het landelijke beleid. Daarnaast 
had de personele bezetting voortdurend onze aandacht. Er 
was een hoger ziekteverzuim en meer uitval van vrijwilli-
gers. We waren en zijn erg blij met de extra inzet van me-
dewerkers en vrijwilligers, zodat er onverminderd kwaliteit 
van zorg aan de gasten geboden kon worden. 
We voelen ons in deze tijd extra gedragen door de samen-
leving: een trommel met hartenkoekjes van de Postkamer, 

speciaal voor onze 
medewerkers. En 
tekeningen voor de 
gasten, gemaakt 
door kinderen van 
Villa Vrolijk, hart-
verwarmend!

Ondanks corona zijn de  projecten, waar we in 2020 
mee gestart zijn, gecontinueerd.

CURA (een korte laagdrempelige methode van mo-
reel beraad) is geïmplementeerd en wordt naar  
tevredenheid van de medewerkers en vrijwil-
ligers in de overleggen en incidenteel in kleine 

groepen toegepast. Twee verpleegkundigen 

hopen in 2022 de training voor CURA ambassadeur te vol-
gen. Diverse presentaties zijn gehouden op regionale over-
leggen om CURA te promoten bij andere zorgorganisaties. 
We gunnen het iedereen om op een laagdrempelige manier 
lastige situaties en morele dilemma’s te kunnen bespreken. 
Op die manier wordt de morele veerkracht van de mede-
werkers vergroot. Dat komt de kwaliteit van zorg aan de 
gasten ten goede.
Over het project ‘In gesprek met de burger’ schrijft Jessica 
Winter een stukje verderop in deze nieuwsbrief.

Verwachtingen 2022
2022 wordt een jaar, waarin er veel staat te gebeuren in 
het hospice. 

Verbouwing
Na de initiële verbouwing van het pand in 2008 
en de uitbreiding met twee kamers in 2013 wordt 
het pand komend jaar uitgebreid met twee nieuwe 
gastenkamers. Twee van de huidige gastenkamers 
krijgen een andere bestemming: de ene gasten-
kamer wordt een kantoor voor de verpleegkundi-
gen. De andere gastenkamer wordt de nieuwe fa-
miliekamer. De huidige familiekamer zal ingericht 
worden als eetkamer. Zo ontstaan meer algemene 
ruimten voor gasten en families. Daarnaast zul-

len de huidige gastenkamers een restyling ondergaan om 
weer helemaal eigentijds te zijn. De keuken zal volledig ver-
nieuwd worden. Daarnaast zullen diverse zaken verduur-
zaamd worden, zodat het pand op gebied van privacy, werk 
en zorg aangepast is aan de de huidige wet- en regelgeving. 
De nieuwe gastenkamers worden zo ingedeeld, dat ze ge-
schikt zijn voor isolatieverpleging. De coronaperiode heeft 
ons geleerd dat dit noodzakelijk is.

Hospice Nijkerk en omstreken 
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Tijdens de verbouwing zal de zorg aan de gasten zoveel mo-
gelijk op de gebruikelijke wijze doorgaan. Er zijn afspraken ge-
maakt met de aannemer om de overlast voor de gasten tot 
een minimum te beperken. Twee kamers, die onderdeel zijn 
van de verbouwing, zijn voor een korte periode niet beschik-
baar voor opname van gasten. De overige vier kamers wel.
 
Er zijn diverse werkgroepen bezig: de ontwerpwerkgroep, de 
bouwwerkgroep, de inrichtingscommissie en de PR- en com-
municatiewerkgroep. Medewerkers uit alle doelgroepen zijn 
erbij betrokken. Een mooi, breed gedragen proces! We zijn 
dankbaar dat zovelen hun expertise en ervaring willen inzet-
ten om samen tot een mooi resultaat te komen.
Kortom: een uitgebreide verbouwing, die een aantal maan-
den in beslag zal nemen en veel zal vergen van de mede-
werkers. Het is van belang dat we onder ons zelf de rust 
bewaren, zodat de gasten in alle rust optimale zorg en de 
naasten de nodige aandacht zullen blijven ontvangen. 

Corona
Naast de verbouwing blijft corona naar verwachting nog 
enige tijd een rol spelen in het hospice en de inzet van 
vrijwilligers in de thuissituatie.  We hopen dat er weer 

meer aanvragen komen voor inzet van vrijwilligers in de 
thuissituaties, zodat we ook daar de mantelzorgers, van wie 
zoveel gevraagd wordt in deze tijd, kunnen ontlasten en on-
dersteunen. Onze vrijwilligers staan er klaar voor!

Regionale samenwerking 
Hospice Nijkerk is lid van twee palliatieve netwerken: Noord-
west Veluwe en Eemland, omdat het hospice op de grens 
van Utrecht en Gelderland ligt en aanmeldingen krijgt van 
de ziekenhuizen uit beide regio’s, St. Jansdal (Harderwijk) en 
Meander MC (Amersfoort). 

Vier hospices uit deze regio’s, Amersfoort, Nunspeet, Nijkerk 
en Ermelo (ANNE), zijn dit jaar gestart met een samenwer-
king op het gebied van deskundigheidsbevordering voor 
vrijwilligers. Komend jaar willen we dit uitbreiden met een 
project op het gebied van kwaliteit (gezamenlijk kwaliteits-
handboek). 

We zien samen uit naar een zorgzaam en opbouwend 2022. 
En natuurlijk naar het gaan werken en zorgen in een mooi 
verbouwd pand!

 Verbouwing hospice in 3d tekening
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Door Evert Nagel, voorzitter Stichting Hospice Nijkerk e.o.

In de laatste nieuwsbrief van begin 2021 werd gemeld dat het 
bestuur met betrekking tot huisvesting van het hospice in de 
toekomst heeft besloten om in het huidige pand te blijven, 
dit uit te breiden, te renoveren en te verduurzamen. In 2021 
zijn de plannen hiervoor verder uitgewerkt, er is een ver-
gunningstraject doorlopen, er heeft een aannemerselectie 
plaatsgevonden waarna twee aannemers een offerte hebben 

aangeboden. Uiteindelijk heeft het bestuur het werk gegund 
aan Aannemersbedrijf Berkhof, gevestigd te Zwartebroek. 
En inmiddels is in december de aannemingsovereenkomst 
getekend. Als alles volgens plan verloopt is de bouw in-
middels gestart op het moment dat deze nieuwsbrief ver-
schijnt. Het streven is om voor de bouwvakvakantie alles 
op te leveren.

Onze website was niet meer van deze tijd. Daarom is begin 
2021 besloten een nieuwe website te laten ontwerpen. In 

We zijn van start gegaan met de verbouwing!

Hoe staat het met de financiën rond de verbouwing?
Door Peter van Hofwegen, voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.   
 
U heeft het geweldige nieuws kunnen lezen dat de verbouwing van het hospice dit jaar definitief doorgaat. Daar zijn we al-
lemaal erg blij mee. 

Ook financieel gaat het de goede kant op. Zoals eerder vermeld kost het project veel geld; we praten zo maar over € 800.000. 
Hiervan kan het grootste deel betaald worden uit bijdragen van de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o., die daarvoor 
jaren heeft kunnen sparen. Maar er resteerde toch nog wel een tekort van grote omvang. Medio 2021 was dat becijferd op 
€ 250.000. 

Van links naar rechts: Michel Vrijhoef (Schoots architecten), Gijs Jan 
Berkhof (aannemer), Jan Vreekamp (penningmeester SHN) en 
Evert Nagel (voorzitter SHN) en Alida van der Hout

het laatste kwartaal van 2021 is deze operationeel gewor-
den. Als u de nieuwe website nog niet hebt gezien dan raad 
ik u aan deze zeker te bekijken. Het ziet er echt fantastisch 
uit en er valt veel te beleven, zie www.hospicenijkerk.nl.

Eind 2021 hebben we afscheid genomen van onze adminis-
tratief medewerker Cowiena de Jong omdat ze met pen-
sioen ging. We bedanken Cowiena ook vanaf deze plaats 
voor al het werk dat zij voor het hospice heeft gedaan. 

Haar taken zijn inmiddels overgenomen door 
Marjanne Pranger  die we ook vanaf deze plek 
nogmaals van harte welkom heten. Dit was 
ook het juiste moment om over te gaan van 
het verouderde boekhoudpakket Davilex naar       
E-boekhouden. E-boekhouden is inmiddels 
naar tevredenheid in gebruik genomen.
Verder zijn we blij met de Stichting Vrienden 
van Hospice Nijkerk e.o. die voortdurend in 
touw is om de nodige financiële middelen te 
verzamelen. 

Ook in 2021 was COVID-19 nog onder ons en 
werd het hospice een enkele keer geraakt door 
een besmetting waardoor extra maatregelen no-

dig waren. En ook nu nog zijn we niet van COVID-19 af, zo blijft 
de toekomst onzeker. Ik sluit af met een oud en hoopvol lied:  

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
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Een belangrijke ontwikkeling is dat de vriendenstichting 
geheel onverwacht in het najaar van 2021 een tweetal 

legaten mocht ontvangen tot een bedrag van maar liefst 
circa € 150.000. Een enorme verrassing waar we stil van 
worden. We zullen het natuurlijk dankbaar bij de financie-
ring betrekken. 

Voorts zijn er reeds door meerdere stichtingen, bedrijven 
en kerken bedragen toegezegd en ook ontvangen. Daarnaast 
zijn er afspraken gemaakt met een aantal bedrijven die de 
ver-/nieuwbouw willen sponsoren door het gratis leveren 
van diensten en/of producten. Veel is nog in ontwikkeling, 
maar ik kan concreet de volgende voorbeelden noemen. Va-
riërend van hoog naar laag zijn dat bijvoorbeeld:
 − Stimuleringsfonds Rabobank Randmeren € 15.000  

 (naast opbrengst Rabo Clubsupport € 2.815)
 − Fermont BV € 10.000
 − Lionsclub Nijkerk € 7.430
 − Stichting Veluwepoort € 6.000
 − Gereformeerde Kerk Bunschoten/Spakenburg € 1.500,  

  Hersteld Hervormde kerk Putten € 1.000 en  
 Protestantse gemeente Zeewolde € 500

 − Gevelrenovatie H.J. van der Haar BV € 1.000,  
 Grafisch Centrum de Toren BV € 1.000 en Huijbregts  
 Beheer BV € 1.000

 − Stichting Vrienden Arkemheen € 500 en  
 accountantskantoor Moore MTH € 500

Ook de resultaten van een kerstkaartenactie (initiatief van 
het personeel) zijn hartverwarmend, evenals bijdragen 
van meerdere particulieren.

Het zijn maar voorbeelden en meerdere zaken zijn zoals ge-
zegd nog in ontwikkeling. Maar we kunnen met een gerust 
hart zeggen dat ook de financiering de goede kant op gaat. 
Geweldig om te ervaren hoe velen zo positief tegen het 
hospice aankijken. 

We besteden ook aandacht aan de financiering van de plan-
nen bij de huis-aan-huis collecten die in januari in Bunscho-
ten/Spakenburg heeft plaatsgevonden, in april in Nijkerk 
zal worden gehouden en in oktober (voor het eerst!) op de 
planning staat in Putten. De collecten zullen net als vorig jaar 
plaatsvinden in de vorm van het bezorgen van kaartjes met 
een QR-code, waardoor iedereen gemakkelijk en veilig per 
bank kan betalen.

De jaarlijkse collecte-opbrengsten behoren met reguliere bij-
dragen van kerken en onze donateurs tot onze vaste inkom-
sten waaruit wij het werk van de Stichting Hospice Nijkerk 
kunnen ondersteunen met € 50.000 per jaar. In dit verband wil 
ik de bijdrage welke wij de laatste jaren van de Stichting Flexi-

plan ontvangen (€ 2.500) ook graag vermelden. Wij zijn er erg 
blij mee. Wilt u ook jaarlijks het hospice met een bedrag steu-
nen, dan kan dat natuurlijk door u aan te melden als donateur. 
Raadpleegt u daartoe de website www.hospicenijkerk.nl 

In de loop van dit jaar informeer ik u graag weer over de vor-
deringen en resultaten.

overhandigen cheque door de Rabobank

overhandigen cheque door accountantskantoor Moore MTH overhandigen cheque door Lionsclub Nijkerk
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Door Jessica Winter, coördinator 

In de kranten en op televisie wordt 
tegenwoordig steeds meer aandacht 
besteed aan de laatste levensfase van 
mensen, het sterven en alles wat daar-
bij komt kijken. 

In 2019 hebben we besloten om deel 
te nemen aan het onderzoek dat ge-
steund wordt door ZonMw en opgezet 
is door onderzoekers vanuit het Am-
sterdam UMC onder de titel ‘In ge-
sprek met de burger’. Met als doel de 
bewustwording van én de kennis over 
palliatieve zorg te vergroten door mid-
del van informatiebijeenkomsten.

In gesprek met u?

We hebben een nieuwe website!

Samen met drie andere hospices in 
de regio (Harderwijk, Nunspeet en 
Ermelo) hebben we onderling overleg 
gehad hoe we dergelijke informatie-
bijeenkomsten kunnen gaan organise-
ren. Dit in samenspraak met de onder-
zoekers.

Corona heeft hier even de rem op ge-
zet, maar we hebben toch in novem-
ber onze eerste van de drie bijeen-
komsten kunnen houden in Nijkerk. 
Veertien belangstellenden kwamen op 
de uitnodiging af. Voormalig huisarts 
Jan van de Kuinder heeft een lezing 
gehouden over de laatste levensfase. 

Wie kun je raadplegen, wat kun je 
verwachten, wat is het verschil tus-
sen euthanasie en palliatieve sedatie, 
waarom is het zo belangrijk om je om-
geving op de hoogte te brengen van 
jouw wensen enz.                                
Veel vragen kwamen los en konden 
worden beantwoord. De reacties ach-
teraf waren zeer positief.

Nog twee bijeenkomsten zullen begin 
volgend jaar volgen, in Bunschoten en 
in Putten. We hopen op veel belang-
stelling, zodat we misschien nog wel 
meer van deze bijeenkomsten in de 
toekomst kunnen gaan beleggen.

Door Petra van de Haar, bestuursondersteuner Projecten

Heeft u de laatste tijd nog op de website van het 
hospice gekeken? Zo nee, het is zeer de moeite 
waard om dat even te doen. De website heeft een 
volledige metamorfose ondergaan, zowel qua in-
houd als qua uiterlijk. 

De informatie is uitgebreid met heel veel prachtige 
verhalen. Ervaringen van onze gasten, van naasten, 
van de verpleegkundigen, coördinatoren en van een hele-
boel verschillende vrijwilligers. Dit geeft een prachtig beeld 
over hoe het hospice door de bewoners is ervaren en waar-
om we vaak zo’n positieve score krijgen bij de evaluaties. 

Ook is het leuk te lezen hoe alle verschillende handen die 
werkzaam zijn in het hospice worden gedreven vanuit ieders 
eigen innerlijke kracht en expertise. 

Minder muisklikken
Bij het maken van de nieuwe website konden we gebruik 
maken van ‘Het Grote Hospicewebsite Onderzoek’ dat in 
2020 in Nederland is gedaan. Bovendien konden we de input 
gebruiken uit het branding traject dat eind 2020 is afgerond 

en waarin richting is gegeven aan de com-
municatie en PR van het hospice voor onze 
verschillende doelgroepen.
Het is geweldig, dat we nu via de nieuwe 
goed gestructureerde website onszelf, onze 
sponsors en onze acties haarfijn kunnen 
presenteren. We verwachten op basis van 
media-aandacht en nieuwsbrieven een 
grotere stroom bezoekers naar onze site te 
halen. Op de website is de voortgang van 
de verbouwing te volgen evenals de spon-
soring van onze donateurs en acties die er 

lopen om geld in te zamelen. Met één klik kan ieder die dat 
wil een donatie doen voor de verbouwing of de zorg in het 
hospice. Hoe mooi is dat!
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Uw adres staat bij ons geregistreerd en zal uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de publicaties van
Hospice Nijkerk. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden. U vindt de contactgegevens 
hieronder. Via de website www.hospicenijkerk.nl kunt u t.z.t. ook onze nieuwsbrieven lezen. 

Door Willy van de Weitgraven, 
coördinator vrijwilligers

In het afgelopen jaar zijn wij als 
coördinatoren vrijwilligers van 
vijf hospices uit de regio wezen 
kennismaken en met elkaar gaan 
vergaderen, met als doel om in het 
vervolg meer samen te werken. 
Eerst was het contact online, maar 
later ook om de beurt in één van 
de hospices. We kregen dan een 
rondleiding en konden onderling vragen stellen. 
Dit deden we in de hospices Nunspeet, Amersfoort, Ermelo, 
Harderwijk en Nijkerk.
Het heeft geresulteerd in een fijne en functionele samenwer-
king.
Gastspreker
Als eerste hebben we samen een dag voor de vrijwilligers mo-
gen organiseren op 27 oktober 2021  in de Schakel in Nijkerk. 
Dr. Manu Keirse (zie foto) was in de ochtend de gastpreker. 
Hij is klinisch psycholoog en een autoriteit op het gebied van 
verdriet, verlies en de laatste levensfase.

Samenwerking in de regio

Kookvrijwilliger
Door Willy van de Weitgraven, coördinator vrijwilligers 

In het afgelopen jaar zijn wij in het hospice gestart met kookvrijwilligers. De 
meesten van hen zijn ook zorgvrijwilliger en koken daarnaast graag! Dit initi-
atief blijkt een succes te zijn en de gasten waarderen het enorm. Zij hebben 
soms een wensdieet, dat kan dus allemaal gerealiseerd worden! Gelukkig 
hebben we daarnaast ook diverse maaltijden in onze diepvries, waardoor 
elke gast kan eten wat hij of zij wil.
Afgelopen jaar was er een workshop van de Smaakman in Driebergen.

Koken vraagt voor zieke mensen steeds weer om een andere aanpak. Onze workshopleider had veel ervaring in het koken 
voor deze doelgroep. Daardoor hebben we heel wat geleerd. En ook voor de teambuilding was het goed!

Workshops
In de middag hadden we een 
groot aantal workshops waar de 
vrijwilligers uit konden kiezen. Er 
waren ongeveer 110 vrijwilligers 
aanwezig. Daarnaast konden vele 
anderen online met ons meeluis-
teren. 
Voor herhaling vatbaar
De workshops werden verzorgd 
door medewerkers van de 
diverse hospices en waren heel 

verschillend: van ‘praten over je eigen dood’, ‘kanker, is dit 
het einde?’  tot ‘complementaire therapie’ en ‘beeldende 
begeleiding’. De dag werd een groot succes en is zeker voor 
herhaling vatbaar! 
Scholing
Voor de komende tijd is het de bedoeling dat we per kwartaal 
een gezamenlijke scholing gaan aanbieden voor onze vrijwil-
ligers. Het is fijn om van elkaars ervaringen te leren en vrijwil-
ligers vinden het ook prettig om te horen hoe collega’s in een 
ander hospice bepaalde dingen doen. Onderlinge contacten 
en het uitwisselen van ervaringen zijn zeer waardevol. 


