
Alles van waarde is weerloos  
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk.

 (Uit het gedicht: ‘De zeer oude zingt’, Lucebert, 1974)

In Hospice Alkmaar is deze zin uit het gedicht van Lucebert bijna een 

visie op de zorg die wij in het hospice willen laten zien.

Gasten die in het hospice verblijven hebben vaak al een periode van 

ziek zijn achter de rug en hebben kortere of langere tijd geleden te 

horen gekregen dat ze niet meer beter worden. De laatste levensfase 

is daadwerkelijk aangebroken.

De waarde van een verblijf in het hospice zit in deze fase vaak in de 

mogelijkheid voor familie en vrienden om niet (meer) de zorgverlener 

te hoeven zijn, maar weer partner, vriend of kind en in die rol samen 

met de gast het afscheid vorm te geven. De kwetsbaarheid van allen 

wordt hier zichtbaar. 

Een vaak gehoorde opmerking van familie is dat er in het hospice tijd 

en ruimte is om afscheid te nemen en dat er naast de zorg voor hun 

geliefde ook zoveel aandacht, tijd en zorg aan hen wordt besteed. 

“Die arm om je heen, een handmassage, Therapeutic Touch, een 

luisterend oor, een maaltijd als je aan het waken bent, dat alles 

maakt dat de rouw na het overlijden wordt verzacht”
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In de weerloosheid van het ziek zijn is de aanraking vaak een manier 

om te communiceren, en dat kan op veel manieren. Wij geven hand- 

en voetmassages, Therapeutic Touch (een manier om de energie weer 

in balans te brengen). Wij benaderen de gast en naaste(n) vanuit de 

Mindfulness, op een open, niet-oordelende manier. Wij bieden ruimte 

om te spreken over zingeving, angst en verdriet van het los moeten 

laten, maar wij geven ook de gelegenheid om de mooie, en kostbare 

levensherinneringen te delen en de bijzondere momenten die er in 

het hospice vaak nog zijn.

Dit maakt de gast, de naasten en de medewerkers van het Hospice 

rijk! We zijn ons allemaal zeer bewust van onze weerloosheid en juist 

dat maakt de kracht van Hospice Alkmaar. Dat dit allemaal, ook in de 

veranderende samenleving, nog kan, hebben we niet alleen te danken 

aan de gasten, hun naasten, de vrijwilligers en beroepskrachten  

van het hospice, maar ook aan u, sponsor, donateur en allen die 

Hospice Alkmaar een warm hart toedragen. Dank u allen!

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe wij de visie van Hospice Alkmaar 

op veel verschillende manieren vormgeven. Het geeft u inzicht in 

het jaar dat achter ons ligt en laat zien hoe wij met vertrouwen de 

toekomst tegemoet treden.

Ellis Jonker - Horstman, directeur «

Jari speelt in de binnentuin van het hospice.



efficiënter verloopt. Daarnaast hebben we de zusterspost, de 

linnenkamer, medicijnkamer en voorraadkamer onder handen 

genomen. 

Twee maal per jaar ontvangen wij leden van de Rotary, die onder onze 

begeleiding allerlei schoonmaakwerkzaamheden op zich nemen. Met 

Kerst bouwen we de kerststal op en helpen we met de kerstbomen 

en de verdere versiering. Het is een kleine greep uit al onze kleine en 

grotere klussen die we met veel plezier voor het hospice uitvoeren en 

nog vele jaren hopen te kunnen doen.

Karel Stoffels, klusvrijwilliger   «

De klusjesmannen van Hospice Alkmaar

Moreel Beraad ? Wat is dat eigenlijk?

Wij, Wim van der Laan en Karel Stoffels, zijn de klusjesmannen die 

samen met Karen Fleur (management assistent), de ongemakken in 

en rond het hospice proberen op te lossen en te herstellen.

Wim is bij de meesten van ons al jaren bekend vanwege zijn vele 

vrijwillige taken bij het hospice maar ook als koster van de naastgelegen 

kerk.

Ik ben nu een paar jaar klusvrijwilliger bij het hospice. Ik ben hier 

gekomen omdat mijn vader en neef hier gelegen hebben, naar volle 

tevredenheid. Dit gaf zoveel voldoening, dat ik iets terug wilde doen.       

Ik kreeg al verzoeken van de verpleegkundigen om te komen assisteren 

en na mijn pensionering heb ik dat gedaan. Tot op heden heb ik daar 

geen moment spijt van gehad. De sfeer en de rust die hier heerst en de 

dankbaarheid van de gasten doen mij erg goed. Ook de samenwerking 

binnen ons team is optimaal. We vullen elkaar met onze kennis goed 

aan.                                                                                                   

Iedere donderdagochtend komen we in het hospice bij elkaar om de 

klussen door te nemen. De werkzaamheden die wij verrichten zijn 

onder andere het vervangen van defecte lampen, het ophangen van 

nieuwe klokken of white boards, het repareren van een rolgordijn of 

het aansluiten en programmeren van de audio- en tv installaties. We 

hebben ook alle bedden van stekkerdozen voorzien, zodat er zo min 

mogelijk snoeren over de vloer liggen, waardoor het schoonmaken 

Moreel Beraad is een manier om via verschillende methodes 

gesprekken over ethische/morele vraagstukken te voeren. Het 

gesprek wordt gevoerd aan de hand van een casus om er achter te 

komen welke waarden en normen er spelen bij jezelf en anderen 

en waar het soms knelt. Het begrip voor de argumenten of 

standpunten van een ander kan soms helpen de situatie opnieuw 

te bezien en de eigen afwegingen te toetsen aan die van een 

ander.

In het hospice komen  alle zorgverleners wel eens in aanraking met 

morele dilemma’s, van zichzelf, bij familie, gast, of collega.
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‘IEDERE DONDERDAGOCHTEND KOMEN 

WE IN HET HOSPICE BIJ ELKAAR OM DE 

KLUSSEN DOOR TE NEMEN.’ 

Binnen het hospice hebben wij er voor gekozen om drie keer 

per jaar een Moreel Beraad te beleggen aan de hand van een 

ingebrachte casus, een actuele situatie die speelt of een casus 

die leidt tot een wat algemenere morele vraag. 

Twee medewerkers hebben de training tot gespreksleider 

Moreel Beraad gevolgd en leiden dit gesprek. We hopen met het 

aanbieden van Moreel Beraad te bereiken dat de medewerkers 

op een open manier, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in 

gesprek raken over — soms lastige — morele vragen.



De cursisten leren door theorie, oefening en zelf ervaren, om gevoelig 

te zijn voor het effect van hun aanrakingen. Ze leren  zien hoe iemand 

ontspannen zit of ligt en welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken om 

deze houding zo comfortabel mogelijk te maken. Tenslotte wordt hen 

geleerd hoe ze een eenvoudige voetmassage kunnen geven. Veel van onze 

gasten ervaren dit als bijzonder ontspannend en rustgevend.

Na verloop van een paar maanden geeft Annelet vervolgens een tweede 

massage workshop. Hierin wordt verder ingegaan op de voetmassage en 

komt tevens de handmassage aan bod, Ook dan wordt er weer op elkaar 

geoefend.

begeleiden om de naasten van onze gasten, zowel (kort) vóór, tijdens als na 

de opname in het hospice persoonlijk te ondersteunen. Één vrijwilliger die 

samen oploopt en meehelpt om een rustig sterfbed en een goed afscheid 

te bewerkstelligen.Het is een zeer intensieve periode in iemands leven, 

die je maar één keer kunt doen. Voor de rouwverwerking is het essentieel 

dat men, hoe verdrietig ook, met tevredenheid kan terugzien. Onze zeer 

ervaren vrijwilligers kunnen hier een mooie rol vervullen.

We gaan in  dit project regionaal samenwerken  met Humanitas en het 

Mantelzorgcentrum. De landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve  

Terminale Zorg (VPTZ) is zeer geïnteresseerd om de training uiteindelijk  

samen, landelijk te gaan aanbieden.

 

Massage workshop ‘Kwaliteit van aanraken’

Project naastenzorg

Alle zorgvrijwilligers die bij ons komen werken krijgen eerst een zorgcursus 

waarin onder andere praktische zorgvaardigheden, houding, communicatie 

en omgaan met verdriet aan de orde komen. Na een poos te hebben ervaren 

hoe het reilt en zeilt op de werkvloer wordt hen vervolgens een massage 

workshop aangeboden die we ‘kwaliteit van aanraken’ hebben genoemd. 

Deze workshop wordt al enige jaren verzorgd door Annelet Arnold. Annelet 

heeft als zorgvrijwilliger in het hospice gewerkt en weet zodoende heel 

goed wat deze vorm van zorg inhoudt.

 

Aanraken komt veelvuldig voor in het werk van onze zorgvrijwilligers. 

Bijvoorbeeld als zij de verpleegkundigen met de zorghandelingen bij onze 

gasten helpen,  zoals wassen, aankleden en het omhoog helpen in bed.  

Maar ook bij uitingen van troost, bemoediging en steun. 

Het doel van de workshop ‘kwaliteit van aanraken’ is  onze zorgvrijwilligers 

bewust te maken van deze aanrakingen. Deze onder een loep te leggen 

en nooit als vanzelfsprekend te beschouwen. Zowel wat betreft de 

noodzakelijke handelingen als wat betreft de aanvullende zorg (zoals 

bijvoorbeeld massage). Ook je eigen houding hierin komt aan bod.

In Hospice Alkmaar zien we de laatste 3  jaar een verschuiving ontstaan 

naar kortdurende opnames. De gasten worden in een later stadium 

van hun ziekteproces opgenomen, op het moment dat het thuis echt 

niet meer gaat. Vaak zijn er vanuit de thuissituatie meerdere onnodige 

crisisopnames in het ziekenhuis geweest. Vanuit de overheid worden 

(terminaal) zieke mensen gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te 

blijven in de eigen omgeving. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op 

het sociale netwerk, niet zozeer vaker, als wel langduriger en intensiever. 

Het sociale netwerk heeft daardoor vaak te kampen met overbelasting. 

Mantelzorgers raken uitgeput en relaties kunnen door de langdurige 

intensieve zorgverlening onder druk komen te staan. 

Dit is de reden om vanaf mei 2015 in Hospice Alkmaar  het project 

naastenzorg te starten. We gaan 10 van onze vrijwilligers extra scholen en 
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dat er altijd voldoende gekwalificeerde vrijwilligers en verpleegkundigen 

aanwezig zijn om aan de vraag te voldoen,  is er recent weer een nieuwe 

groep opgeleid door het Van Praag Instituut in Utrecht. Binnen het 

hospice zelf is er een TT supportgroep actief die 3 à 4 keer per jaar een 

bijscholing organiseert om de vaardigheden op peil te houden.

We zijn erg blij  met deze  kersverse nieuwe groep TT beoefenaren, 

waarmee we deze mooie vorm van aanvullende zorg in het hospice  

kunnen blijven waarborgen. 

Op 23 januari is het examen afgenomen en hebben zij hun diploma 

ontvangen. Allen van harte gefeliciteerd!

Therapeutic Touch, nieuwe groep 
verpleegkundigen en vrijwilligers opgeleid.

Voorstellen nieuw RvT lid, Fardoe Hoefnagel

Therapeutic Touch (TT) is een vorm van aanvullende zorg die 

kan helpen te ontspannen en pijn te verlichten. De methode is 

ontwikkeld binnen de verpleegkunde. Aan de hand van verschillende 

onderzoeken is de effectiviteit ervan komen vast te staan.  

De gedachte erachter is dat ieder mens uit energie bestaat en dat de 

energiestroom bij ziekte en spanning stagneert of ontregelt is. Door 

specifieke handbewegingen en gerichte aandacht kan het energieveld 

weer in balans gebracht worden. Daardoor kunnen pijn, angst en onrust 

verminderen. Ook slaapt men  vaak beter na een behandeling.

In Hospice Alkmaar wordt TT al sinds 2002 in praktijk gebracht. Het wordt 

aangeboden aan onze gasten en aan hun naasten. Om ervoor te zorgen 

Het Hospice staat voor mij voor hoge 

kwaliteit van de palliatieve zorg, zorg 

in de brede zin van het woord, verleend 

door medewerkers en vrijwilligers. Wat 

is het ongelooflijk belangrijk, verrijkend 

en bevredigend om op een betrokken 

en open wijze aanwezig te mogen zijn 

tijdens de laatste vaak zware levensfase 

van een stervende. Niet alleen voor de 

stervende maar ook voor de naasten. 

Ik heb ontzettend veel respect voor de 

manier waarop iedereen binnen het 

Hospice zijn of haar steentje bijdraagt. Op mijn wijze probeer ik ook een 

steentje bij te dragen.
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Mijn naam is Fardoe Hoefnagel, sinds 1 jaar verbonden aan het Hospice 

als lid van de raad van toezicht. In het dagelijks leven werk ik als manager 

externe relaties voor de MCA Gemini groep. Ik ben opgeleid als jurist met 

als specialisatie gezondheidsrecht. Ben gelukkig getrouwd met Niels 

en de trotse moeder van 3 heerlijke kinderen, Bente, Nikki en Melle en 

wonen, samen met hond Boets, in Haarlem. Mijn ontspanning vind ik in 

de sportschool, op het paard en op de bank met een goed boek. 

De foto die ik heb bijgesloten is voor mij heel bijzonder omdat ik hier sta 

voor de plek waar ik mijn vader herdenk, hoog in de Zwitserse bergen 

waar hij zo graag was. Hij is 3 jaar geleden overleden, ik was bij hem en 

heb ervaren hoe ongelooflijk belangrijk het is om iemand waardig te laten 

sterven. Op zijn sterfdag ga ik naar deze plek om een kaarsje te branden 

en te genieten van het uitzicht waar hij van hield.



Het kerndoel van Hospice Alkmaar is:

Ruimte bieden voor eigenheid van de gast en zorgen voor 

geborgenheid in een professionele omgeving. Veilig, vertrouwd en 

waardevol

Deze tekst op de kaart van een nabestaande laat zien dat we dit ook 

in 2014 weer hebben waargemaakt.

80% van de opames vonden plaats binnen 3 dagen na aanmelding, 

17% binnen een week en minder dan 3% langer dan een week  

(waarvan een deel op eigen verzoek)

Kwaliteit

Voor Hospice Alkmaar zijn er verschillende redenen om systematisch 

aan kwaliteit te werken:

• we willen voldoen aan de wensen, behoeften en verwachtingen 

van de gast en diens naasten;

• we willen een kwalitatief goed niveau vraaggerichte zorg– en 

dienstverlening aanbieden;

• we willen structuur, duidelijkheid en een prettige werkomgeving 

bieden aan medewerkers en  vrijwilligers van Hospice Alkmaar;

• we willen voldoen aan de steeds strengere eisen die de overheid 

stelt aan het kwaliteitsniveau;

• we willen voldoen aan de wettelijke eisen, voor zover van  

toepassing op Hospice Alkmaar, zoals de de Kwaliteitswet 

Zorginstellingen, Wet BIG, Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector, 

ARBO-wet;

• we willen voldoen aan de toelatingseis van de Associatie 

Hospicezorg.
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jaarverslag

“IT’S NOT WHERE YOU’RE GOING,

BUT WHO’S BY YOUR SIDE”

Verwantenraad

In Hospice Alkmaar is de verwantenraad een vertegenwoordiger 

van gasten en naasten, vier naasten hebben zitting in deze raad. 

De verwantenraad heeft een adviserende rol naar de directie. Twee 

maal per jaar komt de raad bij elkaar en krijgt inzicht in de plannen 

en behaalde doelen, de financiële stand van zaken en de uitkomsten 

van tevredenheidonderzoeken onder naasten, vrijwilligers en 

beroepskrachten. Zij worden uitgenodigd met plannen en ideeën te 

komen om de zorg voor de gasten en hun naasten in het hospice te 

verbeteren.

Medewerkertevredenheid

In september 2014 is een tevredenheidonderzoek onder de betaalde 

medewerkers gehouden. De respons was 84%  Uit dit onderzoek blijkt 

dat de score boven het landelijk gemiddelde ligt. Op alle onderdelen is 

hoger gescoord dan in het vorige onderzoek van 2012. De gemiddelde 

score was 8,3

De reacties zijn over het algemeen  positief en de medewerkers zijn 

heel tevreden over het werken in Hospice Alkmaar. De emotionele 

druk is wel behoorlijk groot door de vele opnames en frequente 

wisselingen van gasten. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan 

hoog in de motivatie van verpleegkundigen om juist hier te werken. 

Veel medewerkers zijn er ook trots op dat ze in Hospice Alkmaar 

mogen en kunnen werken. Er is duidelijk te zien in de uitkomsten dat 

er de afgelopen twee jaar extra aandacht is besteed aan de ervaren 

werkdruk, en de psychische ondersteuning bij moeilijke situaties. 

De genomen maatregelen hebben daadwerkelijk effect  gehad. 

Het ziekteverzuim is sterk gedaald en het welbevinden vergroot.  

De motivatie van directe collega’s en de betrokkenheid van alle  

andere medewerkers scoort hoog en is belangrijk in de 

arbeidsverhoudingen.

Tevredenheid naasten

In 2014 zijn 58 evaluatieformulieren  retour gekomen en zijn er 110 

nagesprekken gevoerd met naasten. Zij beoordeelden de verleende 

zorg met een gemiddeld cijfer van 9,2.

…“ Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft zowel mijn moeder 

als ikzelf haar verblijf in het Hospice Alkmaar als een fantastische 

laatste levensfase ervaren. Ik heb daarom geen behoefte om het 

evaluatieformulier verder in te vullen. Mijn rapportcijfer zegt genoeg, 

denk ik.

Ik heb maar één advies, ga zo door! U zult nog heel veel mensen 

een mooie laatste levensfase bezorgen. Natuurlijk kun je het niet 

iedereen naar de zin maken en zal er ook in uw organisatie wel eens 

iets mis gaan, maar de inzet en toewijding van uw mensen maakt dat 

meer dan goed!”….

Hospice Alkmaar in cijfers

Opnames: 122, 55 mannen en 67 vrouwen

Gemiddelde leeftijd bij opname: 74 jaar

Jongste gast:    35 jaar

Oudste gast:    95 jaar

Overleden:    110

Ontslagen of overgeplaatst:  6

Gemiddelde opnameduur:   19 dagen

Komend van thuis:    41

Komend uit het ziekenhuis:   76

Komend van elders:   5



contact en redactie
Hospice Alkmaar

ontwerp
Sixtyseven Communicatie BV
0251 67 67 67

Blanckerhofweg 13  
1816 HG Alkmaar

072 514 23 00  Postbus 9374
1800 GJ Alkmaar 

info@hospice-alkmaar.nl  
www.hospice-alkmaar.nl

EEN GREEP UIT ALLE
HARTVERWARMENDE 

INITIATIEVEN.

Klachten

Hoe het Hospice Alkmaar omgaat met klachten is voor gasten en 

naasten te lezen in de informatiemap en voor medewerkers in het 

kwaliteitshandboek. Jaarlijks worden in het jaarverslag de gemelde 

klachten en de afhandeling hiervan vermeld. In 2014 zijn er geen 

klachten ingediend.

Ook uit de evaluatiegesprekken met medewerkers en vrijwilligers zijn 

geen klachten voortgekomen. De externe vertrouwenspersoon is dit 

jaar door niemand benaderd.

Financiën

In financieel opzicht was 2014 een goed jaar. De bezetting was 

voldoende om de noodzakelijke kosten te dekken. Daarnaast heeft 

Hospice Alkmaar wederom financiële middelen uit donaties en 

fondsenwerving  ontvangen waardoor ingezet  kon worden op de 

ontwikkeling van de kennis van medewerkers en vrijwilligers en aan 

het comfort van de kamers en huiskamers voor de gasten en hun 

naasten.

In 2014 is veel tijd besteed aan de invoering van de nieuwe zorgwet in 

2015 omdat de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Het toegekende 

budget voor 2015 is bij een bezetting van de afgelopen jaren 

ontoereikend en zal ondanks de goede financiële positie van Hospice 

Alkmaar de nodige aandacht vragen

Dit is een beknopte versie  het maatschappelijk  jaarverslag 2014. 

Het volledige jaarverslag kunt u lezen op onze website www.hospice-

alkmaar.nl. 

DONATEURS EN SPONSOREN 

HARTELIJK BEDANKT!

Ook in 2014 hebben weer heel veel individuen, bedrijven 

en organisaties een (financiële) bijdrage geleverd aan 

het hospice. Grote  en kleine geldbedragen die elk jaar 

weer opnieuw door onze groep trouwe donateurs aan 

ons worden toevertrouwd, Rotary Alkmaar die een 

meerjarige sponsoring doet vanuit de opbrengsten van het 

jaarlijkse Cheesegolf evenement. Rotaract  Alkmaar die 

een Alkmaars Monopoly spel op de markt bracht en 2250 

spellen heeft verkocht voor 9 goede doelen waarvan wij er 

één zijn. Art of Flowers die een jaar lang gratis bloemen 

voor de huiskamer heeft geleverd. Een onvergetelijk 

kerstdiner geheel belangeloos georganiseerd door 

Willem Kaspers in samenwerking met het Horizoncollege 

en gesponsord door verschillende plaatselijke 

middenstandsbedrijven. We genieten er nog steeds van na.

En niet te vergeten onze eigen zomermarkt die ook dit jaar 

weer een prachtige opbrengst heeft opgeleverd.

Het is maar een greep uit alle hartverwarmende 

initiatieven maar al deze bijdragen stellen ons wel in staat 

om onze visie op palliatieve terminale zorg in Hospice 

Alkmaar vorm te blijven geven.

Dank u wel!

VOOR UW AGENDA

Jaarlijkse zomermarkt op zaterdag 22 augustus van 10.00-16.00 uur

Open huis op zaterdag 10 oktober van 11.00-15.00 uur


