
Bestuur 
Deze zomer nieuwsbrief gaat voor een groot deel 
over corona, dat zal u niet verbazen. U leest hoe 
we na de opnamestop ons hebben voorbereid om 
nieuwe gasten te verzorgen en hoe de ervaringen 
tot nu toe zijn.  
De ‘normale’ zaken gaan ook door. Er zijn nieuwe 
coördinatoren benoemd en het werven van onze 
nieuwe manager is gestart. En we namen 
afscheid van Lambert, bestuurslid vanaf het 
eerste uur. 
 
Afscheid Lambert van Ommen 
Het bestuur heeft Lambert van Ommen 
uitgezwaaid. Lambert is 1 van de bestuurders van 
het eerste uur. Hij heeft onze stichting in 2011 
mede opgericht en veel voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het 
zoeken, vinden en verbouwen van onze huidige 
locatie. Het organiseren van de benodigde 
financiële middelen om daadwerkelijk te kunnen 
starten. Het inrichten van de organisatie en het 
uitvoeren van alle werkzaamheden van een 
penningmeester, van 2011 tot juni 2020. 
Meer dan 3000 uur is Lambert actief geweest 
voor het hospice. Ook op deze plaats bedanken 
we hem voor al die inzet en vooral voor de wijze 
waarop hij dat heeft gedaan: als een teamspeler. 
Woorden die bij zijn afscheid genoemd zijn waren: 
degelijk, bedachtzaam, strateeg met humor, 
organisatie expert, verbinder. De expertise die 
Lambert in al die jaren heeft opgebouwd gaat niet 
verloren, de gefaseerde opvolging van de 
bestuursleden van het eerste uur zorgt daarvoor. 
Peter Bentum vervult per juni de functie van 
penningmeester. 
 

 

Werkgroep 1, 5 meter Hospice Dronten 
Zoals we eerder berichtten heeft Hospice Dronten 
in maart jl. besloten tot een opnamestop. De 
redenen waren dat twee vrijwilligers in het hospice 
besmet waren geraakt door het corona virus, dat 
veel van onze vrijwilligers als gevolg van hun 
leeftijd en/of gezondheidstoestand een verhoogd 
risico hadden op een ernstig beloop bij een 
eventuele besmetting, en tenslotte dat we in die 
tijd nog weinig wisten over de epidemiologische 
gedragingen van het coronavirus. Het bestuur 
heeft bij zijn beslissingen altijd de adviezen van de 
overheid en het RIVM als richtlijn genomen. Dat 
doet het nog steeds en zodra de overheid aangaf 
de maatregelen te gaan versoepelen, is het 
bestuur zich gaan beraden of, en onder welke 
voorwaarden een beëindiging van de opnamestop 
mogelijk was. Daartoe heeft het een werkgroep in 
het leven geroepen, ‘de Werkgroep 1,5 meter 
Hospice Dronten’. 

Deze werkgroep bestond uit hospice-medewerkers 
met deskundigheid op verschillende gebieden. Er 
waren 2 vrijwilligers met ruime ervaring met het 
reilen en zeilen binnen het hospice, een 
verpleegkundige, een communicatie-medewerker, 
een coördinator, een vertegenwoordiger van het 
kantoor, en een arts, tevens bestuurslid. Het 
geheel stond onder voorzitterschap van de 
manager. 

De werkgroep heeft gebruik gemaakt van de 
richtlijnen van het RIVM, van landelijke 
artsenorganisaties en van de praktische kennis en 
ervaring van Icare, de thuiszorgorganisatie. In 
korte tijd (2 weken) presenteerde de werkgroep 
het advies aan het bestuur dat heropening van het 
hospice op verantwoorde wijze mogelijk was mits 
aan een aantal voorwaarden was voldaan. Deze 
voorwaarden waren samengevat in een protocol. 

Het protocol had tot doel de besmettingskans in 
het hospice zoveel mogelijk te beperken. Dat hield 
in dat het menselijk verkeer naar en in het hospice 
zoveel mogelijk moest worden beperkt, wat onder 
andere tot gevolg had gasten slechts beperkt 
bezoek zouden mogen ontvangen. Er werd een 
strikt deurbeleid ingevoerd, wat inhield dat 
iedereen die naar binnen wilde gecontroleerd werd 
op een mogelijk besmettingsrisico en dat iedereen 
die binnenkwam werd geregistreerd.  
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Er werden looproutes uitgezet, er werd een 
uitgebreid hygiëneprotocol opgesteld, evenals 
een incidentenregistratiesysteem. Ook was er een 
noodplan voor het geval dat onverhoopt toch een 
gast corona besmet zou blijken. 
Om de vrijwilligers te informeren over de nieuwe 
werkwijze en om hen te doordringen van het 
belang van de genomen maatregelen werden er 
bijscholingen georganiseerd, fysiek en via Zoom. 
Hen werd ook gevraagd een verklaring te 
ondertekenen waarmee zij aangaven dat de 
beslissing om weer in het hospice actief te 
worden weloverwogen was genomen. Tevens 
werd hen op het hart gedrukt zich tijdelijk uit te 
laten roosteren tot na corona, mochten zij zich, 
om wat voor reden dan ook niet veilig voelen in 
het hospice onder de huidige omstandigheden. 
 
Dit alles werd in recordtijd geïmplementeerd 
(opnieuw binnen twee weken), waarna het 
bestuur de beslissing nam per 15 juni over te 
gaan tot opname van een nieuwe gast en 
mogelijk een tweede en derde, als zich geen 
problemen zouden voordoen. 
 
De werkgroep heet nu ‘Stuurgroep 1,5 meter 
Hospice Dronten’. Ze vergaderde nog wekelijks 
om knelpunten te bespreken en het beleid te 
stroomlijnen en aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden. Ze rapporteert 
aansluitend aan het bestuur.  
 
Inmiddels hebben we 3 gasten opgenomen en de 
bezoekregeling is versoepeld. De planning is om 
de thuisinzet eind augustus te hervatten. De 
stuurgroep vergadert vanaf heden tweewekelijks, 
want alles lijkt goed te gaan.  
Maar alle overige voorzorgsmaatregelen blijven 
van kracht en we blijven op onze hoede! 

 
Facts and figures 
In het tweede kwartaal van 2020  hebben we in 
het hospice 3 nieuwe gasten mogen 
verwelkomen. De 4 gastenkamers waren in totaal 
96 dagen bezet.  
In de thuissituatie waren er geen inzetten door 
onze vrijwilligers. 
 
Op 1 april 2020 zijn we gestart met 101 
vrijwilligers voor het werk in het hospice en/of in 
de thuissituatie (VTOT). Er zijn 6 vrijwilligers 
gestopt met het werk.  

 
 
 
 

In het eerste kwartaal zijn 11 nieuwe vrijwilligers 
gestart met de basistraining. Hiervan zijn er nu 
tijdens dit kwartaal 9 inzetbaar en 1 vanwege  
corona nog niet.  
Vanwege corona hebben in totaal 15 personen 
aangegeven liever niet inzetbaar te zijn.  
Op 30 juni 2020 zijn er dus 105 vrijwilligers aan 
het hospice verbonden.  

 
Korte terugblik  
De groep aspirant vrijwilligers die in februari met 
de cursus bij ons was gestart moest vanwege de 
coronamaatregelen enige tijd wachten op 
voortgang. Online kon de cursus uiteindelijk eind 
juni worden afgerond. Fijn dat deze vrijwilligers nu 
binnen het hospice kunnen meedraaien. 
 
Ook deze periode mochten we warme reacties 
ontvangen:  
Medewerkers van Sint Jansdal ziekenhuis 
stuurden kaartjes voor hun collega’s in de zorg. 
Van Etos ontvingen alle vrijwilligers een pakket 
met diverse producten. Klanten konden tijdens de 
1+1 gratis-actie het gratis product doneren en 
namens Etos werden deze pakketten nog verder 
aangevuld.  
 

Vrienden van Hospice Dronten 

Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden van Hospice 
Dronten nam afscheid van Lambert van Ommen 
als afgevaardigde van het Stichtingsbestuur. 
Lambert was vanaf de beginperiode de linking 
pin tussen beide besturen en heeft hier altijd een 
actieve en positieve inbreng gehad. Wij bedanken 
hem voorzijn jarenlange inzet. Peter Bentum zal 
zijn rol overnemen. 
Hennie Schreuder-Joesten is begonnen als nieuw 
bestuurslid binnen de Vrienden van Hospice 
Dronten. Op onze Facebook-pagina leest u haar 
uitgebreide verhaal. 
https://www.facebook.com/Hospice-Dronten-
182198448885980/  
 
Giften 
Ladies Circle Dronten houdt jaarlijks een actie ter 
ondersteuning van een goed doel. Dit jaar worden 
er in samenwerking met Gavi Wijnkopers flessen 
sangria verkocht. De opbrengst van deze actie   
gaat naar Hospice Dronten: hartelijk dank 
hiervoor! 
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