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1   Historie 
Sinds 2009 bestaat de VITT, de Vrijwillig Intensieve en Terminale Thuiszorg, in Dronten.   
Deze VITT is een organisatie die onder het Servicepunt van stichting de Meerpaal valt. 
Vanuit deze organisatie wordt intensieve en terminale zorg thuis door vrijwilligers verleend 
sinds januari 2009. Binnen stichting de Meerpaal is de VITT-raad de belangenbehartiger van 
de VITT.  
Intensieve zorg is voor chronisch zieken en dementerenden en hun mantelzorgers, terminale 
zorg is voor mensen met een levensverwachting van drie maanden of korter en hun 
mantelzorgers. De zorg wordt verleend door deskundige vrijwilligers, aanvullend aan de 
medische en verpleegkundige zorgverlening. 
 
In 2010 nam de VITT-raad het initiatief om aanvullend aan de zorg thuis ook terminale zorg 
in een “Bijna-Thuis-Huis” op te zetten. 
Na een haalbaarheidsonderzoek werd op 29 maart 2011 Stichting Hospice Dronten 
opgericht voor realisatie en exploitatie van een hospice in de gemeente Dronten, aanvullend 
aan de terminale zorg thuis die ook in de organisatie is geïntegreerd vanaf 1 oktober 2013 (*) 
Tegelijk werd ook de Stichting Vrienden van Hospice Dronten opgericht voor ondersteuning 
van het hospice in velerlei vormen. 
 
Op 31 december 2012 kon de stichting een 10-jarige huurovereenkomst afsluiten met de 
Protestantse Gemeente Dronten voor 2 dienstwoningen naast Open Hof  en na verbouwing 
en inrichting is het hospice op 3 oktober geopend (*) 

(*): de data zijn aangepast aan werkelijke data, die later zijn vastgesteld. 
 
2 Bestaansgronden Hospice Dronten 
 
2.1 Grondslag 
Hospice Dronten is een particulier initiatief van vrijwilligers, die van mening zijn dat terminale 
zorg een onderdeel hoort te zijn van de lokale samenleving in Dronten. Vanuit deze 
overtuiging hebben zij zich ingezet om eerst de intensieve en terminale zorg thuis op te 
zetten, en vervolgens het initiatief te nemen tot het stichten van een hospice. 
 
De organisatie vindt zijn bestaansrecht in een groot aantal vrijwilligers, die zeer gemotiveerd 
en bereid zijn om zich in te zetten voor hun medemens in de laatste levensfase. Zij doen dit 
door naast de mantelzorgers te staan, taken uit te voeren waar de mantelzorger(s) zelf niet 
of onvoldoende aan toe komen en zo mantelzorgers ruimte  bieden om liefdevolle aandacht 
te besteden aan hun naaste. Daar waar mantelzorg (nagenoeg) ontbreekt kunnen 
vrijwilligers er zijn voor de terminaal zieke.   
Deze vrijwilligers vormen de belangrijkste bron van het Hospice. Zij maken de organisatie en 
zijn ook de voornaamste ambassadeurs naar de samenleving.  
 
Het bestuur wordt eveneens gevormd door mensen die op vrijwillige basis en zonder  
vergoeding bereid zijn zich in te zetten voor het hospice. Het oprichtingsbestuur zal na de 
opening van het hospice nadrukkelijk zoeken naar opvolgers dan wel. aanvulling met 
mensen die over deskundigheden beschikken op terreinen als  zorg, vrijwillige inzet, 
mantelzorgondersteuning en ook financiën, human recource management, communicatie en 
dergelijke. 
 
Om de werkzaamheden van vrijwilligers mogelijk te maken en te ondersteunen worden 
betaalde krachten ingezet voor de coördinatie van de inzet en het organiseren van de 
dagelijkse gang van zaken in het hospice. 
De  medische en verpleegkundige zorg worden geleverd door huisartsen en 
verpleegkundigen van zorgleveranciers en ingezet op basis van indicatie.    
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2.2 Visie   
Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven als in het sterven. Sterven hoort bij het 
leven en is een normaal proces.  
Het is belangrijk om het leven goed en waardig af te ronden, waarbij er zoveel mogelijk 
ruimte is om aan de eigen wensen en behoeften in deze fase toe te komen. Daarbij maakt 
het niet uit welk geloof of welke levensovertuiging iemand heeft. 
 
Uitgangspunt is dat de mens zoveel mogelijk  de eigen regie houdt. Als dat niet meer kan 
wordt er gehandeld in de geest van degene om wie het gaat. Het is belangrijk dat de mens 
zelf de keuze kan maken op welke plaats en op welke manier de laatste fase van het leven 
wordt doorgebracht. Ook afspraken betreffende euthanasie worden gerespecteerd. 
De naasten hebben recht op ruimte om ook hun wensen en behoeften te uiten en zoveel 
mogelijk gestalte te geven, zodat ook zij de afronding van het leven van hun dierbare als 
goed en waardig kunnen ervaren.  
 
2.3 Missie 
Vanuit deze visie op het sterven wil Hospice Dronten steun bieden aan mensen in hun 
laatste levensfase en aan hun naasten en wel op de plaats van voorkeur. 
o Zolang mogelijk ondersteunen vrijwilligers de mantelzorg en verpleegkundige zorg in de 

thuissituatie. De dagelijkse zorg wordt weggenomen door een vertrouwd en deskundig 
aanspreekpunt, die in staat is om vragen te beantwoorden en die het contact met alle 
buitenstaanders kan organiseren.  

o Soms is het niet mogelijk deze laatste fase (geheel) thuis door te brengen. Daarvoor 
beschikt Hospice Dronten over een bijna-thuis huis met 4 plaatsen voor zorg in de laatste 
levensfase voor volwassenen vanaf 18 jaar. Een kleinschalige voorziening met een 
warme en huiselijke uitstraling waar men zichzelf kan zijn en samen met de naasten in 
vrijheid invulling kan geven aan de wensen en behoeften.  

 
2.4 Uitgangspunten 
o Thuis maar ook in het hospice houden onze gasten samen met hun eigen huisarts de 

regie over wat er aan professionele en verpleegkundige ondersteuning nodig is. De 
vrijwilligers zijn daarbij ondersteunend en aanvullend aanwezig. 

o Goede zorg en behandeling, aandacht en rust zorgen voor een sfeer van veiligheid en 
geborgenheid. Brede palliatieve zorg, zowel lichamelijk,psychisch, relationeel als qua 
zingeving wordt geboden en vormt de basis in alle zorg. 

o Er is 24 uur per dag aanwezigheid van vrijwilligers en/of professionals. 
o Afspraken die gemaakt zijn met  behandelaars over beslissingen rond het levenseinde 

worden zowel in de thuissituatie als in het hospice gerespecteerd. 
 
 
 3  Doelstellingen Terminale zorg in Dronten 
In alle gevallen staan de wensen van gasten en patiënten voorop. De leidraad en opdrachten 
van huisarts en verpleegkundige zijn bepalend bij het aanbieden en inrichten van de 
ondersteunende zorg door vrijwilligers op het gebied van verzorgende taken. Daarnaast 
hebben de vrijwilligers eigen taken in de begeleiding van gasten en hun naasten als het gaat 
om bijvoorbeeld het voeren van gesprekken of het verlenen van comfortzorg( hand/ 
voetmassages bijvoorbeeld). 
Vrijwilligers krijgen een stevige basisopleiding, zodat ze goed zijn toegerust om hun taken op 
betrouwbare en deskundige wijze te kunnen uitvoeren   
 
3.1 Algemeen  

 Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden wanneer genezing niet meer 
mogelijk is 
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 Leveren van hoogwaardige kwaliteit van palliatieve zorg, in overeenstemming met 
landelijke kwaliteitseisen   

 Diversiteit in aanbod om  sterven thuis mogelijk te maken of bijna-thuis 
omstandigheden te kunnen scheppen in het hospice 

 Verdere ontwikkeling en uitbreiding van een uitgebreid palliatief zorgaanbod in 
overleg met huisartsen, zorginstelling en Palliatief Netwerk Flevoland  

 
3.2 Thuissituatie 

 Terminale mensen de gelegenheid geven thuis te overlijden door ondersteunende 
zorg aan te bieden aanvullend aan de zorg van huisarts en verpleegkundige 

 Overbelasting van mantelzorg voorkomen door ondersteuning in alle dagelijkse 
zorgtaken thuis 

 Overbruggingszorg inzetten als een aanvraag voor opname in het hospice niet direct 
mogelijk is wegens plaatsgebrek 

  
3.2 Hospice 

 Een “Bijna-Thuis” bieden, waar gasten en hun naasten zich veilig en vertrouwd 
voelen 

 Ondersteunende zorg leveren in aanvulling op medische en verpleegkundige zorg 
waarbij wensen van de gasten voorop staan en de individualiteit en privacy altijd 
worden gerespecteerd 

 Alle huishoudelijke ondersteuning leveren die ook in de thuissituatie als 
vanzelfsprekend wordt geleverd en ervaren 

 
 
4. Organisatie   
 
4.1 Algemene uitgangspunten 
  

a) Terminale zorg thuis en terminale zorg in een hospice worden bij elkaar gebracht in 
één autonoom organisatorisch geheel (VTZ: Vrijwillige Terminale Zorg) met 
verbindingen naar andere zorg van huisartsen en zorginstellingen of -organisaties. 

b) Een “gezonde”exploïtatie van deze VTZ organisatie wordt niet alleen bepaald door de 

financieringsstructuur, maar evenzeer door de mate waarin efficiënt en effectief 

gewerkt kan worden. Professionaliteit bij faciliterende taken en diensten kan daarbij 

een extra argument vormen om deze uit te besteden 

c) Goede verstandhouding en samenwerking met huisartsen en zorginstellingen is  een 

belangrijke randvoorwaarde voor een goed functioneren van de terminale zorg 

d) De structuur en inhoud van de verschillende organen, waaronder toezicht en controle 

zullen gedurende deze planperiode nader worden uitgewerkt 

Uitgangspunt bij het structureren van de organisatie zijn de dagelijkse operationele 
activiteiten, die zowel de terminale zorgondersteuning in thuissituaties als begeleiding van de 
laatste levensfase in het hospice omvatten. 
De dagelijkse leiding en coördinatie is in handen van het coördinatieteam met een algemeen 
coördinator als eindverantwoordelijke. Het team zal zich op de eerste plaats bezighouden 
met de organisatie van de zorg en de aansturing van alle vrijwilligers. Planning van aandacht 
en zorg zijn bepalend voor het functioneren van en met alle betrokkenen. 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het niet alleen belangrijk om in de operationele 
sfeer goede contacten te hebben met de professionele zorginstellingen, maar evenzeer dient 
er bestuurlijk goede afstemming plaats te vinden met andere organisaties en instellingen. 
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Doel is een omgeving te creëren, waarin de verzorging en begeleiding van stervenden en 
hun naasten optimaal kunnen worden gegeven. Korte communicatielijnen zijn essentieel. 
 
Om de operationele organisatie goed te kunnen laten functioneren, is er voor gekozen een 
duidelijke scheiding aan te brengen tussen de bestuurlijke taken van bestuur en algemene 
coördinator enerzijds en de inhoudelijke taken van vrijwilligers met het coördinatieteam 
anderzijds.  
.    

Organisatiestructuur Hospice Dronten

VTZ
Thuis

Hospice

Zorgpartners

Huisartsen

Icare, 

Stpt. Welzijn

Toezicht  en

Controle

Bestuur 

Hospice Dronten

Vrienden van

Hospice Dronten

Vrijwilligersraad

Advisering

zorgtaken

 
4.2 Werkorganisatie 
 
4.2.1 De VTZ-werkorganisatie houdt zich bezig met en is verantwoordelijk voor alle 
uitvoerende taken van Terminale zorg, zowel thuis als in het hospice. De leiding is in handen 
van het coördinatieteam met een algemeen coördinator als eindverantwoordelijk functionaris, 
die verantwoording aflegt aan het bestuur. 
Het team van coördinatoren bestaat uit maximaal 3 personen. Samenstelling is afhankelijk 
van gewenste en aanwezige competenties en de noodzaak met elkaar jaarrond te kunnen 
functioneren. De taken zijn vastgelegd in functieprofielen met een per persoon passende 
functieomschrijving.  
Bij de inrichting en invulling van alle coördinatietaken wordt uitgegaan van een totale 
bezetting van max.1,7 FTE met daarnaast ca. 0,25 FTE administratieve ondersteuning. 
 
4.2.2 De verpleegkundige zorg thuis wordt geleverd door de zorgverlener van de patiënt. 
Binnen het hospice wordt de verpleegkundige zorg verleend door een vaste groep 
verpleegkundigen van Icare, die allen aanvullende kennis hebben opgedaan betreffende 
palliatieve zorg. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig (avond en nacht) dan 
wel snel oproepbaar (overdag) in het hospice om continuïteit van de zorg te garanderen. 
 
4.2.3 De ondersteunende zorg wordt verleend door een grote groep zorgvrijwilligers. Zij 
geven persoonlijke aandacht aan de patiënten en hun naasten thuis of in het hospice. Een 
groep vrijwillige gastvrouwen zorgen onder leiding van de coördinatoren voor een rustige 
huiselijke sfeer in het hospice. 
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De huishoudelijke zorg wordt zowel thuis als in het hospice geïndiceerd binnen het kader van 
de WMO en binnen het hospice gerealiseerd met behulp van huishoudelijke medewerkers 
van een thuisorganisatie.  
 
 
4.3 Bestuur 
De VTZ-organisatie wordt aangestuurd en bestuurd door een zelfstandig stichtingsbestuur, 
waaraan  de algemeen coördinator rapporteert over de dagelijkse gang van zaken. Het 
bestuur bewaakt de kwaliteit van de organisatie, is verantwoordelijk voor de exploïtatie en 
heeft daarnaast een beleidsbepalende en toezichthoudende taak.   
 
De samenstelling van het bestuur en de wijze waarop bestuursleden worden aangezocht en 
benoemd is vastgelegd in het bestuursreglement. Profiel bestuursleden op hoofdlijnen: 

 Onafhankelijk en zonder enig tegenstrijdig belang vanuit andere functies 

 Bekwaam en aanvullend ten opzichte van elkaar in het bestuur 

 Bewezen maatschappelijke betrokkenheid 

 
4.4 Advisering en ondersteuning 
Voor het goed functioneren, zowel van de werkorganisatie als van het bestuur, is het 
belangrijk dat er een vrijwilligersraad wordt opgezet met de volgende taken en 
bevoegdheden:   

 Advisering en ondersteuning van de coördinatoren ten aanzien van de werk-
inhoudelijke aspecten van de organisatie.  

 Ondersteunen en adviseren van de algemeen coördinator in de contacten naar 
gemeente, Meerpaal en andere zorginstellingen. 

 Bewaken van de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting en nauw betrokken 
blijven bij de ontwikkeling van de stichting. 

 Wijzigingen in visie en missie kunnen alleen met goedkeuring van deze raad tot stand 
komen  

 
Het bestuur wordt ondersteund door een “ANBI” (algemeen nut beogende instelling) met 

name op het gebied van promotie, fondswerving, etc. Deze stichting “Vrienden van Hospice 

Dronten” is opgezet naast de eigen stichting om gemakkelijker te kunnen voldoen aan enkele 

belangrijke voorwaarden: 

 Scheiding in operationele exploitatie en financieel ondersteunende activiteiten 

 Beperkt en gescheiden eigen vermogen 

  Administratieve verplichtingen die de integriteit en verantwoording waarborgen 

 De ANBI status van beide stichtingen maakt het mogelijk belastingvoordelen te behalen die 

samenhangen met erfenissen en schenkingen, waarover geen belasting hoeft te worden 

betaald, terwijl de donateurs het wel mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen. 

 
5. Huisvesting 
Hospice Dronten heeft een 10 jarige overeenkomst afgesloten met de Protestantse 
Gemeente Dronten. De relatief korte afschrijvingsperiode geeft beperkingen aan de 
gewenste investeringen. Er kunnen geen concessies worden gedaan aan de inrichting van 
de gastenkamers en de ondersteunende inventaris voor verpleegkundigen en vrijwilligers. 
Echter, alle investeringen in ruimte of inrichting die niet echt nodig is, worden nu niet gedaan.    
 
Inzet van Hospice Dronten is om  tegen zo laag mogelijke kosten adequate huisvesting te 
kunnen aanbieden in het hospice.   
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Er komen 4 gastenkamers, ieder met eigen badkamer (douche) en sanitair. De kamers 
worden ingericht met huiselijk meubilair en TV. Voor een eigen fauteuil en andere 
persoonlijke spullen is voldoende ruimte. 
 
Het hospice  heeft daarnaast een woonkamer, logeermogelijkheden en functionele ruimtes 
als wasruimte, linnenkamer en verpleegwachtkamer. 

6. Financiën 
Stichting Hospice Dronten is een particuliere stichting die zich  richt op financiering vanuit de 

particuliere markt. Een “gezonde” exploïtatie van deze VTZ organisatie wordt niet alleen 

bepaald door de financieringsstructuur, maar evenzeer door de mate waarin efficiënt en 

effectief gewerkt kan worden. Professionaliteit bij faciliterende taken en diensten kan daarbij 

een (extra) argument vormen om deze uit te besteden 

Hospice Dronten ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS ten behoeve van de 
coördinatie van vrijwilligers .  
De directe zorg aan patiënten of gasten wordt gefinancierd vanuit AWBZ en WMO. 
 
De Stichting is zelf verantwoordelijk voor alle kosten van huisvesting, administratie en 
organisatie. Voor verblijf in het hospice wordt een eigen bijdrage gevraagd gelijk aan de  
vergoeding die daar bij de zorgverzekeraar voor staat. Het niet vergoed krijgen van of het 
niet zelf kunnen betalen van de gevraagde eigen bijdrage zal nooit een reden zijn iemand 
niet op te nemen. Hiervoor wordt een apart fonds aangehouden. 
De Stichting is daarnaast voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties van 
particulieren en bedrijven, rechtstreeks of via de Stichting Vrienden van het Hospice. 
 
Het bestuur stelt ieder jaar een jaarverslag op met jaarrekening, die wordt gecontroleerd 
door een registeraccountant. 
Als onderdeel van dit beleidsplan is een herziene meerjarenbegroting opgesteld.   
  
7. Draagvlak   
Het hospice en de terminale thuiszorg kunnen alleen bestaan bij voldoende draagvlak en 
bekendheid in de gemeenschap.  
 
De stichting heeft  in de afgelopen jaren veel positieve reacties en steun ontvangen uit de 
samenleving.  De bestaande groep vrijwilligers heeft zich met succes ingezet om de 
naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast heeft  de Stichting  voortdurend actief politieke en 
maatschappelijke organisaties benaderd met het verzoek om samenwerking en steun. 
 
Vanaf de oprichting van de stichtingen heeft Hospice Dronten voortdurend in de 
belangstelling gestaan door acties, stands op beurzen, inleidingen voor ouderenorganisaties, 
seviceclubs,etc. Al met al mag gezegd worden: Het hospice leeft in Dronten. 
 
Met de stichting “Vrienden van” is de afspraak gemaakt dat tot het hospice geopend kan 
worden alle contacten lopen via de Stichting Hospice Dronten. Pas vanaf dat moment  treedt 
ook de Stichting Vrienden van het Hospice met een eigen plan van aanpak naar buiten.  
Over de voortgang en voorbereidende stappen is voortdurend contact geweest en gezien de 
ontwikkelingen in de laatste maand zal de stichting ‘Vrienden van”binnenkort ook zelfstandig 
naar buiten treden.  Publiciteit en wervingsacties zullen grotendeels vanaf dat moment vooral 
vanuit deze stichting worden georganiseerd. 
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8. Samenstelling en bereikbaarheid bestuur en algemeen coördinator 
 

 Wim Luijkx, voorzitter, bestuur@hospice-dronten.nl, 06-51574698 

 Geert Popkema, secretaris, mgp@solcon.nl, 06-55817071 

 Lambert van Ommen, penningmeester, l.van.ommen1@hetnet.nl, 06-16314506 

 Hans Betzema, algemeen lid, jj.betzema@hetnet.nl, 06-22374965 

 
 Agnes Goldenbeld, coördinator a.i., coördinator@hospice-dronten.nl, 06-26848213 

 
 
9. Speerpunten 2013-2014 
 
 Intensieve informatie naar en communicatie met verwijzers in de regio, zoals huisartsen, 

transfer- en wijkverpleegkundigen van ziekenhuizen resp. zorgverlenende organisaties 
 Uitbouwen van de samenwerking met Icare binnen het hospice o.a. gericht op 

vernieuwing in zorgconcepten, palliatieve expertise, etc. 
 Bekendheid met de mogelijkheden van palliatieve zorg  vergroten door regelmatig 

voorlichtingsbijeenkomsten vanuit het hospice te organiseren voor belangstellenden. De 

deuren wijd open naar de samenleving om de bewustwording rond dit thema te 

stimuleren. 

 Bekendheid van Hospice Dronten, zowel met betrekking tot terminale zorg thuis als de  
mogelijkheden in het hospice, voortdurend op de kaart zetten binnen de samenleving in 
het algemeen en bij relevante maatschappelijke organisaties in het bijzonder 

 
 Opzetten van een kwaliteitssysteem gebaseerd op en geborgd door het NOV-keurmerk 

zoals ook geïnitieerd  en onderhouden binnen VPTZ   
 Betrokken blijven via VPTZ bij alle veranderingen in de zorgsector gedurende de 

komende jaren en mogelijk gezamenlijk inspelen op wettelijke veranderingen 
 Blijvend zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen en financiën om een duurzame 

exploitatie mogelijk te maken ook als inkomsten vanuit VWS, AWBZ en WMO minder 
zouden worden  

 Het externe toezicht en controle goed organiseren als waarborg naar de samenleving 
 Vrijwilligers platform opzetten als klankbord voor de organisatie zowel naar binnen als 

naar buiten 
 Samenstelling bestuur aanpassen aan nieuwe situatie na realisatie en in gebruik nemen 

van hospice 
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