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NIEUWSBRIEF 11
Eerste jaar hospice Dronten goed afgesloten
Hospice Dronten draait goed. In 2014 is in totaal aan 36 mensen met hun naasten een warm
thuis geboden in het hospice, of konden zij thuis ondersteund worden. Altijd was er veel
waardering en dank voor allen die hier aan bijdragen.
2014 was het eerste volledige jaar voor Hospice Dronten en al met al kunnen we tevreden
terugkijken. Natuurlijk moeten er zo’n eerste jaar nog veel praktische zaken uitgewerkt worden,
maar alle blijken van dankbaarheid voor de steun die onze vrijwilligers hebben gegeven,
onderstrepen de waarde van steun thuis en in het hospice in de laatste fase van het leven.
Het bestuur heeft dan ook heel veel waardering voor de inzet van al onze vrijwilligers in welke
hoedanigheid dan ook. Zij bepalen de sfeer en de kwaliteit, zij zijn bij uitstek onze
ambassadeurs in de samenleving. Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar.
Financiële ondersteuning
Onze zusterstichting ‘Vrienden van het Hospice’ heeft zich vanaf de opening er voor ingezet om
het hospice te ondersteunen. Met veel verschillende soorten acties mobiliseren ze aandacht en
financiële middelen voor het hospice en mede daardoor kon 2014 met een klein positief
resultaat worden afgesloten.
Belangrijk daarbij was ook weer de steun die we ontvingen van goede doelen fondsen, met
name Oranjefonds, Scanfonds, VSBfonds, Roparun en Mont Ventoux, die aanvullende bijdrages
hebben gedaan, waarmee noodzakelijke zaken konden worden aangeschaft en waarmee het
financiële gat, ontstaan doordat er in 2014 nog geen VWS-gelden voor het hospice binnen
kwamen, mede kon worden overbrugd.
Aanpassing organisatie
Om de exploitatie ook naar de toekomst structureel gezond te krijgen, is de inrichting van de
organisatie aangepast. Een team van vrijwillig coördinatoren houdt zich bezig met alle
dagelijkse zaken betreffende het reilen en zeilen in het hospice en in de thuissituatie. Deze
coördinatoren die nu extra tijd aan het hospice besteden, verdienen zeker een speciaal
compliment.
De managementtaken kunnen nu ingevuld worden met minder (betaalde) uren, waardoor de
kosten omlaag konden worden gebracht.
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Samenwerking
In de samenwerking met alle verwijzers is dit eerste jaar veel geïnvesteerd. Met de huisartsen
in de gemeente is regelmatig overleg en we zijn blij met de grote betrokkenheid van huisartsen
bij het hospice. Ook met Thuiszorgorganisatie Icare is regelmatig overleg om te kijken of zaken
beter kunnen. De zorg van vrijwilligers en verpleegkundigen raakt hierdoor steeds beter op
elkaar afgestemd. Dit komt de kwaliteit van de zorg aan gasten en naasten ten goede.
Jaarverslag
Het jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening van Stichting Hospice Dronten over 2014
worden gepubliceerd op onze website: www.hospice-dronten.nl. De essentie van het reilen en
zeilen in 2014 hebben we als bijlage in enkele sheets samengevat.
Aandachtspunten 2015
Om de organisatie te versterken wordt de aandacht intern gericht op het binden van
vrijwilligers.
Naar buiten toe is het belangrijk om de mogelijkheden die we als organisatie bieden om
ondersteuning te geven gedurende de moeilijke laatste periode thuis, beter in beeld te
brengen. Ook in de thuissituatie kunnen onze vrijwilligers een steun zijn voor mensen in hun
laatste levensfase en de naasten om hen heen, waardoor er rust is om echt aandacht voor
elkaar te hebben.
De samenwerking met verwijzers blijft belangrijk en de samenwerking met alle zorgverleners
speelt daarbij een grote rol. Zo willen we in 2015 de contacten met andere aanbieders van
thuiszorg aanhalen. In het algemeen zijn informatie en communicatie speerpunten in het
uitbouwen van de contacten.
Informatie naar de samenleving blijft nodig om het draagvlak te behouden of waar mogelijk nog
te versterken. Naast de informatie in het algemeen via de media zullen we ons ook rechtstreeks
richten op belangrijke doelgroepen.
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