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Jaarverslag 2021 Stichting Hospice Kromme Rijnstreek 
 
Voorwoord 
Het bestuur van de Stichting Hospice Kromme Rijnstreek biedt u hierbij het jaarverslag 2021 aan.  
Dit verslag geeft aan de hand van een aantal kengetallen informatie over relevante zaken die zich in 
ons hospice hebben voorgedaan in 2021.   
 
Het afgelopen jaar was in verschillende opzichten een bijzonder jaar. Door corona bleven er in 2021 
bijzondere maatregelen van kracht om besmettingskansen binnen het hospice zoveel mogelijk te 
verkleinen. Door de medewerking van de gasten, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren en de 
verpleegkundigen is dat over het algemeen goed gegaan.  
Daarnaast vierde het hospice het afgelopen jaar haar 10-jarig jubileum. Er waren allerlei festiviteiten 
bedacht vanwege dit tweede lustrum. Helaas moesten de meeste activiteiten uitgesteld worden. 
Onder aangepaste omstandigheden heeft de burgemeester nog wel een felicitatie bezoek afgelegd 
en is het mooie lustrumboek uitgekomen. 
We mogen dankbaar terugkijken op 2021 waarin ondanks corona het hospice weer een belangrijke 
rol heeft vervuld voor veel gasten in hun laatste levensdagen. Hiervoor weer dank, namens de 
besturen, aan alle vrijwilligers, de coördinatoren en verpleegkundigen die dit mogelijk hebben 
gemaakt. 
 
Corona 
Het jaar 2021 heeft evenals 2020 ook in het hospice nadrukkelijk in het teken gestaan van COVID-19. 
De richtlijnen van GGD en RIVM zijn steeds leidend geweest bij de preventie daarvan, wat helaas met 
zich meebracht dat de zorg in ons hospice, zoals wij die voorstaan, ook dit jaar minder goed mogelijk 
was. Vooral het reduceren van het bezoekersaantal per gast, evenals het afstand houden en andere 
‘afstandelijke‘ maatregelen voelden niet warm en betrokken, zoals we dat in ons hospice gewend 
zijn. 
 
De langdurige corona-maatregelen hebben naast een veranderde zorg voor gast en naasten ook een 
forse impact gehad op andere terreinen: scholing en overleg was maar beperkt mogelijk of kon deels 
alleen online plaatsvinden. Onderling contact, dat zo belangrijk is om goed samen te werken, werd 
node gemist. Er was geen week van het hospice, geen jaarlijkse BBQ, geen Kerst-fair.  
 
Tot eind december 2020 hebben we met elkaar met de getroffen maatregelen het coronavirus 
buiten de deur weten te houden. Eerste kerstdag bleek een gast besmet met het corona-virus. Met 
zelfstandig uitgevoerd intern bron- en contactonderzoek met ondersteuning van de GGD werden 13 
besmette medewerkers opgespoord, wat resulteerde in diverse quarantaine- en isolatie adviezen. Na 
12 dagen was het hospice COVID-19-vrij. Het virus had zich intern niet verder verspreid en gelukkig 
zijn er geen ziekenhuisopnames noodzakelijk geweest. Wel hebben we de besmette gast helaas over 
moeten plaatsen, wat we zeer betreurd hebben, maar dit bleek zorg technisch onvermijdelijk.  
 
2011 – 2021: 10-jarig bestaan Hospice 
Op 11 maart 2011 werd het hospice geopend. Voor de activiteiten rond het tweede lustrum werd in 
de zomer van 2020 een Lustrumcommissie gevormd. Er werden plannen gemaakt voor een groots 
feest voor de vrijwilligers, steeds met de geldende beperkingen in acht nemend. Helaas bleken die 
beperkingen bepalend en is overwogen om de festiviteiten naar de toekomst te verplaatsen. 
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Tegelijkertijd was er het idee voor het verzamelen van ervaringen van de afgelopen tien jaar in een of 
andere tastbare vorm. Het idee voor een jubileumboek was geboren! De commissie heeft veel, bij 
het hospice betrokken, personen benaderd voor tekstuele bijdragen. Initiatiefnemers, architect, 
medici, vrijwilligers, familie van gasten etc.  
Dit resulteerde in ruimschoots voldoende kopij voor een mooi geïllustreerd jubileumboek dat op 17 
juli 2021 officieel door een vrijwilliger van het eerste uur aan burgemeester Isabella is overhandigd.  
Deze overhandiging maakte deel uit van de (beperkte) festiviteiten rond ‘de Boom, de Bank en het 
Boek’.  In januari al werd een Herinneringsboom geplant in het plantsoen voor het hospicegebouw, 
daaromheen is een zitbank geplaatst. Een plek om even uit te rusten, op kracht te komen, een plek 
voor bezinning. 
 
Gasten van het hospice 
In 2021 zijn er in het hospice 163 mensen aangemeld voor een opname. Hiervan zijn er uiteindelijk 
59 daadwerkelijk naar het hospice gekomen: 27 mannen en 32 vrouwen. De verdeling in leeftijd was 
als volgt: 
18-40 1 
41-60 7 
61-80 27 
>80 24 
De gasten waren woonachtig in Houten (26), gemeente Bunnik (7), binnen provincie Utrecht (25) en 
overig (1). De gast van buiten de provincie Utrecht had directe familie in Houten. 
De gemiddelde duur van het verblijf was 17 dagen. De bedbezetting was rond de 75%. 
 
Vrijwilligers 
Het team van vrijwilligers bestond op 31 december 2021 uit 124 personen.  
Er zijn 17 vrijwilligers gestopt en er zijn 14 vrijwilligers gestart. Er heeft vanwege corona geen actieve 
werving plaatsgevonden in 2021; ook is er geen inloopmiddag georganiseerd.  
In het hospice onderscheiden we de volgende vrijwilligers: 
zorgvrijwilligers (77) 
kookvrijwilligers (15) 
tuinvrijwilligers (7) 
Diverse (facilitair, redactie, gastvrouw, administratie etc.) (12) 
Stichtingsbesturen/Raad van Toezicht (13) 
Enkele vrijwilligers bekleden meer dan één functie, zoals een bestuursfunctie en een taak als zorg- of 
kookvrijwilliger. 
 
Scholing speelt een cruciale rol in deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.  
Het hospice had, zoals in voorgaande jaren,  diverse cursussen en trainingen gepland; in- en extern. 
Echter, het merendeel heeft niet plaats kunnen vinden vanwege COVID-19. Met name de 
introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers die herhaaldelijk is uitgesteld, werd node gemist. Wel 
doorgegaan zijn de hand- en voetmassage en de scholing communicatie. Via het netwerk palliatieve 
zorg Utrecht-Oost zijn er diverse online trainingen aangeboden over rouw, verlies, afscheid, laatste 
zorg, signaleren van de stervensfase, hoop en proactieve zorg planning.  
 
Coördinatoren 
In het hospice werken twee coördinatoren in een duobaan (ieder 24 uur per week). In mei hebben 
we afscheid genomen van Johanna Castrop die vanaf het begin bij ons hospice betrokken was. Na 
ruim 10 jaar gaat zij, samen met haar man Theo, verder met haar droom: de verwezenlijking van een 
eigen woonzorgproject in Houten voor mensen met dementie. 
Na werving is er per 1 augustus een nieuwe coördinator gestart. De coördinatoren maken 
organisatorisch deel uit van het verpleegkundig team van Buurtzorg, maar in de praktijk richten zij 
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zich vooral op de dagelijkse gang van zaken in het hospice en het werven, coachen, scholen en 
aansturen van vrijwilligers. 
 
Artsen 
In 2021 verbleven er zowel gasten van binnen als van buiten de Kromme Rijnstreek in het hospice. 
Als de gast uit de Kromme Rijnstreek komt, is de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische 
zorg van deze gast. Wanneer de gast van daar buiten komt, zijn de hospice-artsen beschikbaar om de 
medische zorg van de gast op zich te nemen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst met de 
huisartsenpraktijk in Odijk, waaraan de hospice artsen zijn verbonden. Deze huisartsenpraktijk heeft 
een vaste pool van vervangende huisartsen, met palliatieve zorg als aandachtsveld. Een van onze 
hospice-artsen, Petra Blommendaal, die vanaf de start van het hospice betrokken is, heeft 
aangegeven in 2022 vanwege haar leeftijd te gaan stoppen als hospice-arts. Samen met onze andere 
hospice-arts, Erica van Maanen, gaan we op zoek naar vervanging. 
 
Verpleegkundig Team 
Het verpleegkundig team van Buurtzorg, evenals de hospice-artsen en coördinatoren zijn nauw 
betrokken geweest bij het corona-beleid via het Corona Overleg Team.  
In 2021 is de samenstelling van het verpleegkundig team veranderd. Enkele verpleegkundigen zijn 
vertrokken en er zijn nieuwe mensen aangenomen. Het team bestaat uit 13 verpleegkundigen en 2 
coördinatoren, die nauw samenwerken. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig.  
Multi disciplinair overleg, een overleg over gasten met het team, de hospice-arts, de eigen arts of 
eventueel specialist, wat in 2020 enthousiast van start was gegaan, heeft helaas fysiek zeer beperkt 
plaats kunnen vinden vanwege de corona maatregelen.  
Uit de jaarlijkse evaluatie van het bestuur met een delegatie van het verpleegkundig team bleek 
communicatie vaak een punt van aandacht.  
 
Zorg, Kwaliteit en Veiligheid 
Goede zorg, kwaliteit en veiligheid zijn essentiële speerpunten van ons beleid. Ook al valt ons hospice 
officieel niet onder de Arbo wet of wet KKGIZ (kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg) toch willen 
wij als hospice voldoen aan de eisen die daarin gesteld worden. Dit doen we door middel van het 
opzetten van een risico inventarisatie (RI&E). Dit is in 2021 in gang gezet en zal in 2022 afgerond 
worden met een klachtenregeling, een regeling vertrouwenspersoon, incidenten meldingen en 
uiteraard scholing.  
 
Naasten-tevredenheidsonderzoek 2021 
Zoals elk jaar zijn er door de VPTZ  gegevens verzameld over de klanttevredenheid van naasten van 
de gasten die in 2021 in ons hospice zijn opgenomen. 
Er worden in de vragenlijst -kort samengevat- vragen gesteld over deskundigheid, betrokkenheid, 
dienstverlening, ervaren ondersteuning en bejegening door de zorgmedewerkers. De enquête wordt 
afgerond met de vraag welk cijfer de respondent geeft voor de zorg aan de gast tijdens de 
opnameperiode en voor de nazorg voor de familie 
Dertig naasten hebben deze vragenlijst ingevuld. Alle respondenten gaven minimaal het cijfer 8 op 1 
persoon na, die niet tevreden was over de gegeven zorg.  De kritische noten die in deze vragenlijsten 
naar voren zijn gekomen hebben we ter harte genomen en ook met de betrokkenen is hierover 
overleg geweest, zodat waar gewenst en/of nodig verbetering werd aangebracht. 
Voor verbetering van zorg is het essentieel om lering te trekken uit deze terugkoppeling. 
 
Klachtenregeling 
Voor het eerst in het bestaan van ons hospice is er een klacht ingediend. Deze klacht is in goed 
overleg tussen klager, verpleegkundig team en bestuur, bijgestaan door onze klachtenfunctionaris, 
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adequaat en naar tevredenheid afgehandeld. Ook deze procedure had een lerend effect, wat we als 
positief hebben ervaren.  
 
Herdenkingsbijeenkomst 
Ondanks de beperkingen vanwege corona heeft er op 11 november weer een herdenkingsdienst 
kunnen plaatsvinden in de Lichtboogkerk. Samen met nabestaanden van gasten die in het jaar 
daarvoor in ons hospice zijn overleden is er een mooie sfeervolle bijeenkomst geweest. Er waren 
troostrijke woorden, er was muziek en er werden kaarsen aangestoken door de familieleden ter 
nagedachtenis aan hun dierbaren.  
 
Communicatie en Social Media 
Gelukkig zijn de digitale communicatiemogelijkheden niet corona-gevoelig en hebben we regelmatig 
over ons hospice kunnen publiceren in lokale media, op onze website en via nieuwsbrieven. 
De nieuwsbrief is in 2021 in mei en september uitgebracht. Natuurlijk is daarin veel aandacht 
geweest voor het 10-jarig bestaan en is verslag gedaan van de beperkte feestelijke activiteiten. 
Het Groentje, het weekblad voor de Kromme Rijnstreek met huis aan huisbezorging in Houten, Wijk 
bij Duurstede en Bunnik-Odijk, heeft zes keer over ons hospice gepubliceerd. Behalve over ons 
jubileum waren er prachtige artikelen waarin vrijwilligers prominent in beeld kwamen. 
De website wordt zeer frequent geactualiseerd en goed bezocht. Wat daarbij opvalt is dat de 
pagina’s met de virtuele rondleiding en Nieuwsbrief ruimschoots de meest opgevraagde pagina’s zijn. 
 
Eén van de coördinatoren en één van de bestuursleden beheren de Facebookpagina van het hospice. 
Sinds 2020 wordt dit communicatiemiddel veelvuldig ingezet om mensen attent te maken op wat er 
in en om het hospice allemaal gebeurt. Al met al een laagdrempelig medium met een groot en breed 
bereik. Inmiddels staat de teller op ruim 700 volgers, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 
2019. 
In september is één van de vrijwilligers, gestart met het schrijven van een blog over wat ze in het 
hospice allemaal meemaakt. Deze blog, waar de coördinator de eindredactie van heeft, wordt 
gedeeld op de Facebookpagina en op de website van het hospice. Er komen veel reacties op; mensen 
waarderen dit inkijkje in het vrijwilligerswerk. 
 
Het bestuur bestond per 31 december 2021 uit 5 leden:  
Arie Jan van Winkelhoff    voorzitter 
Ildith Hollander   secretaris 
Henk Boot        penningmeester 
Ria van den Broek     bestuurslid zorg 
Jan Laval        bestuurslid communicatie 
 
Namens het bestuur Hospice Kromme Rijnstreek:       
Ildith Hollander, secretaris. 
juni 2022 


