
Inleiding
2020 is voor Stichting Exploitatie 
Hospice Alkmaar een veelbewogen 
jaar geweest. En dat komt niet 
alleen door de coronapandemie. 
De blik is op de toekomst 
gehouden: met medewerking van 
vrijwilligers, medewerkers en 
partners uit het palliatieve netwerk 
is de gewenste bestemming voor de 
toekomst bepaald. ‘tHuis Lioba is 
vooruitlopend daarop steviger aan 
Hospice Alkmaar verbonden. En 
vlak voor het begin van het nieuwe 
jaar is De Bregthoeve onderdeel 
van de Stichting geworden. Deze 
ontwikkelingen passen goed in 
de visie voor de komende jaren: 
het palliatief zorg aanbod in de 
regio versterken, differentiëren en 
dichterbij de mensen brengen. 
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COVID-19
De coronapandemie is in 2020 van grote invloed 
geweest op het dagelijks werk. Noodzakelijke 
beschermingsmaatregelen en beperkingen ten 
aanzien van bezoek raakten de zorg in de kern. Waar 
hospicezorg altijd al gekenmerkt wordt door intensi-
teit, kwamen daar door de beperkingen vrijwel 
dagelijks dilemma’s bij. Dat heeft veel gevraagd van 
alle medewerkers, en dat doet het nog steeds.
De bedbezetting was, anders dan in sommige andere 
hospices, in 2020 vergelijkbaar met die van voor-
gaande jaren. De gemiddelde opnameduur is wel 
verder gedaald, maar dat lijkt een trend te zijn die los 
staat van COVID-19. ‘tHuis Lioba heeft alleen de 
deuren enkele maanden moeten sluiten doordat er 
tijdelijk minder vrijwilligers inzetbaar waren. 
Positief is de goede ervaring die is opgedaan met 

Cijfers
Hospice Alkmaar ‘tHuis Lioba

2019 2020 2019 2020
     
Aantal gasten 123 144 52 50
Gemiddelde leeftijd 75 78 73 73
Gemiddelde opnameduur   21 dgn   17 dgn 17 dgn  13 dgn
     
Herkomst:      
ziekenhuis 35% 40% 19% 14%   
thuis 60% 56% 77% 78%   
anders 5% 4% 4% 8%  

Totaal verpleegdagen 2533 2467 861 655  

“De positieve betrokkenheid 
van de zorgverleners hee�  ons 
uitermate goed gedaan.”

plaats- en tijd onafhankelijk werken, digitale 
overleg vormen en online deskundigheids bevorde-
ring. Een fi lm van de herinneringsplechtig heid werd 
dankbaar ontvangen door nabestaanden, die elkaar 
normaalgesproken bij de herinnerings bijeenkomst 
zouden hebben ontmoet.
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Kring van palliatieve 
zorg
Het contact met aanpalende instellingen is 
goed. In de dagelijkse praktijk wordt met name 
samengewerkt met
- Noordwest Ziekenhuisgroep: transferbureau, 

afdelingen oncologie en longafdeling, COP team, 
opleiding

- Huisartsen: de belangrijkste verwijzers. De eigen 
huisarts kan behandelaar blijven als een patiënt in 
het hospice wordt opgenomen

- Apotheek: de leveranties van medicatie zijn in 
2020 aangepast aan de laatste inzichten van 
palliatieve terminale zorg

- Thuiszorgorganisaties: zij kunnen samen met de 
huisarts signaleren welke vorm van palliatieve 
zorg het meest passend is. Wijkverpleegkundigen 
zijn belangrijke verwijzers.

In deze kring van palliatieve zorg gaat het de 
organisaties om hetzelfde doel: meer mensen 
bereiken met goede palliatieve zorg. Advance 
Care Planning (ACP) overal op de agenda zetten 
en houden; zorgen dat er bewuste keuzes worden 
gemaakt als het gaat om de laatste levensfase. 
Op basis van goede informatie en vrije wil. In het 
volbrengen van die missie kunnen de professionals 
nog meer samen optrekken als de verbinding 
tussen deze organisaties verder wordt verbeterd. 
Hospice Alkmaar wil daarin een initiërende rol gaan 
spelen. Het uitwisselen van expertise is daarin een 
belangrijk medium. Dat gebeurt door bij elkaar in de 
keuken te kijken en trainingen te verzorgen, maar 
de multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen zoals 
de PaTz groepen hebben ook in 2020 weer hun nut 
bewezen. Voor meer informatie:  www.PaTz.nu   

Meer samenwerking is mogelijk met collega-
hospices in de regio en vrijwilligersorganisaties 
(m.n. VPTZ). Eind 2020 zijn weer nieuwe stappen 
gezet om deze samenwerking te intensiveren.

Vrijwilligers
Ook in 2020 is de inzet van vrijwilligers weer onmis-
baar geweest. In de eerste helft van 2020 werd 
die inzet beperkt door de coronamaatregelen; de 
groep van 70 jaar en ouder werd noodgedwongen 
tijdelijk uitgesloten van het vrijwilligerswerk. De 
coronamaatregelen lijken echter ook een positief 
effect te hebben gehad op het aantal aanmeldingen 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het aantal 
vrijwilligers is gestegen t.o.v. 2019. Eind 2020 
werkten in de zorg, bij de receptie en in de keuken 
van Hospice Alkmaar 110 vrijwilligers en in ‘tHuis 
Lioba 35.

De scholing van vrijwilligers is gedeeltelijk opge-
schort. Toch heeft een aantal introductiecursus sen, 
tiltrainingen en TT trainingen in aangepaste vorm 
plaatsgevonden.

In ‘tHuis Lioba is samen met de vrijwilligersgroep 
een project gestart om de vrijwilliger meer centraal 
te stellen in de begeleiding van en zorg voor de 
gasten. Tegelijkertijd is de verbinding met Hospice 
Alkmaar verstevigd door het instellen van een 
achterwacht vanuit Hospice Alkmaar en het 
centraliseren van de opnamecoördinatie. 
www.thuis-lioba.nl

“Ondanks de zeer korte 
opname (36 uur) werd mijn 
man uitstekend verzorgd. 
Veel rust en aandacht. 
Ik ben u uiterst dankbaar.”
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Zorginhoudelijk
De Trendanalyse Palliatieve zorg die in juli 2020 
gepubliceerd is, schetst een herkenbaar beeld 
van onze dagelijkse praktijk. In 2020 is opnieuw 
een toename gezien van de complexiteit van 
zorg. Tegelijkertijd is de gemiddelde opnameduur 
opnieuw gedaald. Mensen blijven het liefst zolang 
mogelijk thuis. Er wordt steeds weer nieuwe 
technologie ingezet, waardoor het sterven vaak 
langer kan worden uitgesteld. Als het thuis echt niet 
meer gaat en er tot overplaatsing naar het hospice 
wordt besloten, zijn de mensen vaak al heel erg ziek. 
Er worden hogere eisen gesteld aan de (technische) 
expertise van verpleegkundig personeel. De eigen 
regie van gasten is onverminderd belangrijk. Er is 
maatschappelijk gezien meer aandacht voor het 
levenseinde en kwalitatief goede palliatieve zorg. 
Voor een samenvatting van het rapport zie https://
palliaweb.nl/publicaties/rapport-trendanalyse-
palliatieve-zorg

Tenslotte verdient een vermelding dat er meer dan 
eerdere jaren sprake is van multiple problematiek. 
Combinaties van verslaving, psychiatrie en/of 
ernstige problemen in het sociaal netwerk zijn geen 
uitzondering meer. Dat vraagt meer en andere inzet 
van verpleegkundigen.

Vanwege de tijdelijk sluiting van ‘tHuis Lioba tijdens 
de eerste Coronagolf heeft Hospice Alkmaar ervaring 
opgedaan met respijtopnames. Dit is niet alleen heel 
goed mogelijk gebleken; het heeft ook voordelen 
ten aanzien van fl exibiliteit van zorg en inzet 
personeel duidelijk gemaakt. Er werd onbedoeld 
voorgesorteerd op het toekomstige palliatieve 
centrum dat Hospice Alkmaar en ‘tHuis Lioba willen 
gaan vormen.

Financiën
De gevolgen van de Covid-pandemie zijn in beperkte 
mate terug te vinden in de fi nanciële resultaten 
van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar. ‘tHuis 
Lioba is enkele maanden dicht geweest waardoor de 
bedbezetting in 2020 lager was dan in 2019. 

Daarnaast heeft de kortere verblijfsduur een negatief 
effect op de fi nanciën. Het aantal opgenomen gasten 
was weliswaar hoger dan voorgaande jaren, maar 
door de kortere verblijfsduur van gemiddeld 17 ten 
opzichte van 21 dagen in 2019 waren de inkomsten 
uit zorglevering iets lager. Tenslotte zijn de 
personeelskosten hoger geworden. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de loonstijging zoals afgesproken 
in de CAO VVT.

Schenkingen, donaties en legaten hebben 
bijgedragen aan een positief resultaat over 2020.

Magazine
Ter ere van het 20 jarig jubileum van Hospice 
Alkmaar is een eenmalig magazine uitgegeven. 
Het geeft een beeld van het dagelijks leven in het 
hospice en ‘tHuis Lioba met veel foto’s en verhalen 
van medewerkers, gasten en nabestaanden: 
https://www.hospice-alkmaar.nl/wp-content/
uploads/2021/04/Hospice-Alkmaar-Jubileum-
Magazine.pdf 

“Wij, als familie, hebben 
jullie hospice als zeer warm, 
betrokken en respectvol 
ervaren. Voor S., maar ook voor 
ons. Wij voelden ons gesterkt 
en gehoord en gezien. Heel 
veel dank.”
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