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1.

Verhalen delen

Mensen hebben mensen nodig om te leven,
mensen hebben mensen nodig om te sterven en
mensen hebben mensen nodig om elkaars verhalen te delen.
Zoals in onze missie staat: “Met oren die horen, ogen die zien, een bewogen hart en
helpende handen mensen nabij zijn in de laatste fase van hun leven.” (uit: infobulletin
winter 2018/2019)
In het voorliggende jaarverslag 2018 wil het bestuur de lezer informeren over wat er het
afgelopen jaar binnen hospice de Waterlelie en de inzet van palliatieve zorg vrijwilligers
in de thuissituatie is gebeurd.
Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de laatste fase van het leven van mensen, zowel
thuis als in het hospice. Niet alleen voor de ernstig zieke mensen maar ook voor de
mantelzorger. Met woorden, met aandacht, met het brengen van rust en ruimte. Het
maakt het werk van de vrijwilligers én de coördinatoren zo bijzonder en waardevol.
Het vertellen van verhalen kan voldoening geven, rust en vrede met het leven zoals het
was. Ook in de Waterlelie horen wij regelmatig verhalen: verhalen van bewoners en hun
familieleden. In de tijd dat bewoners bij ons zijn ontstaan ook weer nieuwe verhalen.
Ontroerende en mooie verhalen, maar ook verhalen over droevige, nare ervaringen
kunnen juist dan boven komen.
2018 is het jaar waarin de Waterlelie 12,5 jaar bestond. We mogen als bestuur
terugkijken op een bewogen en positief jaar waarin vrijwilligers en coördinatoren weer
vele verhalen van bewoners thuis en in het hospice hebben gehoord. We hebben met
elkaar onze best gedaan om de mooie taak ‘het nabij zijn van mensen in de laatste
levensfase’ zo goed mogelijk te vervullen.
Het bestuur voelt zich hierin gesteund door de samenleving, de diverse vaak originele
ondersteuningsacties, de financiële steun en de vele bijdragen in natura van talrijke
individuen en organisaties. Heel veel dank hiervoor.
Ik moet me haasten
Om nog eens de jonge merels te horen
en nog klaprozen te plukken tussen het koren.
Om nog zonder jas in de regen te lopen
en nog één keer te winkelen zonder te kopen
Alleen om de mensen te zien
die zich – net als ik nu – altijd maar haasten.
Zich haasten zonder het einde te weten.
Die geen bloemen meer plukken
en de vogels niet horen (en geen vogels meer horen),
want daarvoor gaat hun tijd te snel
Ik moet me haasten
om de tijd te nemen
want ik zie het einde wel.
Mirjam van Wijk

Bestuur Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg
Spijkenisse, 19 maart 2019, www.hospicedewaterlelie.nl
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2.

Leven toevoegen aan dagen en niet dagen aan het leven

Deze lijfspreuk van Cicely Saunders, Brits verpleegkundige en arts en oprichtster van de
hospices en palliatieve zorg kenmerkt nog steeds de kern van palliatieve zorg: we voegen
kwaliteit van leven toe aan de resterende dagen, geen dagen toe aan het leven.
2.1
Vrijwilligers
In 2018 hebben we veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Dit in tegenstelling tot
2017 waarin we juist te maken hadden met een afname van het aantal aanmeldingen
van vrijwilligers. Veel van de nieuwe vrijwilligers waren geïnspireerd door het programma
Five Days in een hospice van Beau van Erven Dorens.
Twee groepen nieuwe vrijwilligers ontvingen een verplichte training voordat zij werden
ingezet in het hospice en/of thuis. Deze training is gericht op het werken als vrijwilliger in
de palliatieve terminale zorg. De training is bedoeld om inzichten en handvatten aan te
reiken en om te oefenen met nieuwe vaardigheden of al bekende vaardigheden te
verdiepen.
In augustus zijn de vrijwilligers van het eerste uur door de coördinatoren op een
feestelijke middag in het zonnetje gezet; zij waren 12,5 jaar werkzaam als vrijwilliger.
Als dank ontvingen de jubilarissen een mooi, speciaal ontworpen sieraad in de vorm van
een waterlelie.
In oktober heeft de jaarlijkse dank je wel bijeenkomst plaatsgevonden waarop het
bestuur traditiegetrouw alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Deze mooie creatieve
dag werd gehouden in de Pannekoekenbakker in Zuidland.
Het jaar werd afgesloten met een gezellige kerstbijeenkomst bij Brownies en DownieS in
Spijkenisse. Deze dag werd -zoals ieder jaar- georganiseerd door de coördinatoren en de
besturen van Stichting Hospice VPR en Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie voor
alle vrijwilligers. Mooi om met elkaar terug te kijken op een warm jaar.
Kennis delen
Er is in 2018 een aantal bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd met de
volgende onderwerpen: Tiltechnieken, Levenseinde, Stichting Ambulancewens en Digitaal
rooster. Thema’s van zowel inhoudelijke als organisatorische aard die door de
aanwezigen als positief en waardevol werden ervaren.
In 2018 is een start gemaakt met een digitaal rooster, speciaal gemaakt voor vrijwilligers
die werkzaam zijn in een hospice. De vrijwilligers van de Waterlelie die werkzaam zijn in
het hospice werken een à twee keer per week voor vier uur. Alle vrijwilligers hebben een
eigen inlogcode en wachtwoord ontvangen. Na enkele opstartproblemen wordt er nu naar
tevredenheid mee gewerkt.
2.2
Coördinatoren
De drie vaste coördinatoren, Anja Bollee, Sandy Boender en Nelly de Jonge en de
invalcoördinator Hans Zeegers fungeren binnen de Waterlelie als een spin in het web. Zij
zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken: het zijn van aanspreekpunt voor
bewoners, familie, vrijwilligers en zorgverleners tot het regelen van allerlei logistieke
zaken rondom bijvoorbeeld het opknappen van de bewonerskamers. Een belangrijke taak
hebben de coördinatoren in het ‘er zijn’ voor de ruim 80 vrijwilligers. Hiertoe zijn in 2018
drie werkoverleggen geweest en zijn groepsgesprekken onder leiding van een
professionele docent gehouden met alle vrijwilligers ter kwaliteitsverbetering.
2.3
Zorg
De verpleegkundige zorg in het hospice werd gegeven door een vast team
(wijk)verpleegkundigen van Careyn en de medische zorg door de huisarts. Koos
Rentmeester was ook in het verslagjaar werkzaam als geestelijk verzorger in het hospice.
Zij is in deze functie gesprekspartner voor de bewoners en de familie. Zingeving en
spiritualiteit zijn immers belangrijke terreinen binnen de palliatieve zorg.
Carmen Heilker, vrijwilliger in het hospice geeft ritmische voetinwrijving aan bewoners
die dat wensen.
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2.4
Herdenkingsbijeenkomst
In 2018 zijn twee herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd ter nagedachtenis aan
bewoners van het hospice. Voor deze bijeenkomsten werden nabestaanden,
medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd. Er werden teksten en gedichten afgewisseld
met passende muziek. Zo werden de dierbaren op een hartverwarmende wijze herdacht.
Deze herdenking gaf velen een steun in de rug. De naam van elke overleden dierbare
werd genoemd en er werd een prachtige roos in een vaas geplaatst.
De beide herdenkingsbijeenkomsten werden respectvol begeleid door Koos Rentmeester,
geestelijk verzorger in het hospice en/of Teuni Wijma, voormalig geestelijk verzorger in
verpleeghuis De Plantage in Brielle en bestuurslid van de Stichting Hospice VPR.
2.5

Betrokkenen

2.5.1 Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg
De samenstelling van het bestuur is evenals in 2017 onveranderd gebleven.
Het stichtingsbestuur kwam zes keer bij elkaar onder inspirerend voorzitterschap van
Marjolijne Lewis. De verslaglegging van de vergaderingen is al jarenlang in professionele
handen van de vrijwilliger Elly van der Stokker.
Er was eenmaal een gezamenlijke bestuursvergadering met de Stichting Vrienden van
Hospice de Waterlelie. Het doel was om elkaar te informeren en gedachten uit te wisselen
over inhoudelijke en beleidszaken, zoals respijtzorg en landelijke en regionale
ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Deze onderwerpen zijn verdiept in twee
brainstormsessies met de leden van de beide besturen en het Comité van aanbeveling.
De Waterlelie heeft in 2018 aan de voorwaarden voldaan om deel te kunnen nemen aan
de regeling gratis VOG. Deze voorwaarden zijn onder meer (1) het hebben van een
gedragscode, dit is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en
kwetsbare mensen en (2) het aanwezig zijn van een vertrouwenspersoon.
Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de gemeentes op het eiland Voorne Putten
of er een wens en noodzaak is voor een tweede hospice op het Voornse deel.
2.5.2 Comité van aanbeveling
Sinds de oprichting van het hospice in 2006 hebben leden van het Comité van
aanbeveling zich in naam verbonden met de Waterlelie. Zij ondersteunen de visie en de
doelstelling van de stichting waarvoor het bestuur hen erkentelijk is.
De samenstelling van het Comité van aanbeveling is in 2018, evenals in 2017, niet
gewijzigd en bestond uit acht leden.
Een aantal leden was aanwezig op de gezamenlijk bestuursvergadering, de
brainstormsessies en de jaarlijkse kerstborrel.
2.5.3 Stichting Vrienden Van Hospice de Waterlelie
De Stichting Vrienden Van is in 2018 betrokken geweest bij het hospice onder gedreven
voorzitterschap van Ingrid Dudink; de samenstelling van het bestuur is in 2018
ongewijzigd gebleven.
De stichting heeft vele mooie donaties, groot en klein, mogen ontvangen.
Het bestuur kwam gemiddeld tweemaandelijks bij elkaar. Meer informatie over de
activiteiten van de Stichting Vrienden Van in 2018 kunt u lezen in het jaarverslag van de
stichting op de website van de Waterlelie.
In bijlage 1 is de samenstelling van de beide besturen, het Comité van aanbeveling en de
commissies per 31 december 2018 opgenomen.
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3.

De Waterlelie in cijfers

3.1
Aantal vrijwilligers de Waterlelie
In 2018 is het aantal vrijwilligers werkzaam bij de Waterlelie bijna gelijk gebleven: van
85 in 2017 naar 86 in 2018.
In het verslagjaar jaar zijn 10 vrijwilligers gestopt met hun werk in het hospice en/of in
de thuissituatie ten opzichte van 11 in 2017. Zes vrijwilligers zijn gestopt in verband met
hun gezondheid, drie vrijwilligers vanwege privé omstandigheden en één vrijwilliger,
omdat zij dit werk niet meer kon combineren met een betaalde baan.
De meeste vrijwilligers zijn woonachtig in Nissewaard en Hellevoetsluis, gelijk aan 2017
(zie tabel 1).
Gemeente
Nissewaard
Hellevoetsluis

2018
56
16

2017
55
16

Brielle

3

2

Westvoorne

1

1

Hoogvliet/Rotterdam

6

6

Rozenburg

2

3

Melissant

1

1

Vlaardingen

1

1

86

85

Totaal

Tabel 1: Aantal vrijwilligers de Waterlelie

3.2
Cliënten in zorg VPTZ
Het aantal aanmeldingen voor VPTZ inzet in 2018 was 18 (12 vrouwen en 6 mannen).
Er is bij 8 cliënten een vrijwilliger van de VPTZ ingezet.
Redenen om geen VPTZ in te zetten waren: overleden voor inzet (3), start palliatieve
sedatie (1), 24 uurs zorg (1), opname verpleeghuis (2), vakantieperiode (2) en opname
hospice de Waterlelie (1).
Dit betekent een aanzienlijke daling van de VPTZ inzet ten opzichte van 2017 (inzet bij
17 cliënten) en 2016 (inzet bij 20 cliënten).
Het aantal inzetten in de thuissituatie laat de afgelopen jaren een daling in onze regio
zien. Een ontwikkeling die ook in de meeste delen van Nederland waarneembaar is.
Opvallend is dat de verwijzingen naar de VPTZ in 2018 binnen kwamen via thuiszorg (10)
en mantelzorger (8) en niet via de huisarts.
Het samenspel tussen informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) en professionele
zorg wordt steeds belangrijker. De druk op de zorg neemt immers steeds meer toe door
onder andere de vergrijzing en de bezuinigingen. Hierdoor wordt steeds meer een beroep
gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Samenwerking tussen formele en informele
zorg is (nog) lang niet altijd vanzelfsprekend.
Deze aantallen laten zien dat de bekendheid ten aanzien van de inzet van een vrijwilliger
in de palliatieve zorg thuis bij een aantal samenwerkingspartners op het eiland nog
onvoldoende bekend is.
Dit onderwerp is de komende jaren een belangrijk speerpunt binnen de Stichting Hospice
VPR en het Netwerk Palliatieve Zorg.
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De hoofddiagnose bij 14 cliënten was een oncologische aandoening, bij twee cliënten
hartfalen, bij één cliënt respectievelijk een neurologische afwijking en COPD.
De gemiddelde leeftijd van de 18 cliënten was 73 jaar, vergelijkbaar met 2017.
De 18 cliënten waren woonachtig in: Nissewaard (12), Hellevoetsluis (3), Rozenburg (2)
en Brielle (1). De spreiding van de aanmeldingen over het hele eiland in het verslagjaar
is vergelijkbaar met die van 2017.
3.3
Aantal opnamen hospice
Het aantal bewoners in 2018 was iets lager dan in 2017, te weten 80 (2017: 83). Het
betrof 44 vrouwen en 36 mannen.
De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 80 jaar (in 2017: 78 jaar).
De gemiddelde ligduur in het hospice was in het verslagjaar 22 dagen. Een lichte stijging
ten opzichte van 2017: 18 dagen.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ligduur van enkele bewoners hoger was
hetgeen van invloed is op het gemiddelde.
Woonplaats bewoners
Nissewaard
Hellevoetsluis
Brielle
Westvoorne
Rozenburg
Hoogvliet
Overig
Totaal

2018
54
6
4

2017
47
10
3

1
2
3
10
80

4
2
7
10
83

Tabel 2: Woonplaats bewoners

54 Bewoners kwamen uit Nissewaard, zes uit Hellevoetsluis, vier bewoners uit Brielle,
drie uit Hoogvliet, twee bewoners uit Rozenburg en één bewoner uit Westvoorne en tien
bewoners kwamen van elders (zie ook tabel 2). Dit laatste werd mogelijk door het feit
dat de kinderen van deze bewoners op het eiland Voorne-Putten Rozenburg wonen.
De meeste bezoekers waren woonachtig in Nissewaard. Opvallend is de halvering van het
aantal bezoekers uit Hellevoetsluis en Westvoorne: 7 in 2018 ten opzichte van 14 in
2017. Mogelijke verklaring is dat deze mensen kiezen voor hospice Calando in Dirksland.
66 Bewoners hadden een oncologische aandoening, vier bewoners COPD, zeven
bewoners hartfalen, drie bewoners overleden aan ouderdom en één bewoner aan
nierfalen.
3.4
Bedbezettingspercentage hospice
Het gemiddelde bedbezettingspercentage was in het verslagjaar 87,72%.
De bedbezetting in 2017 was lager dan in het verslagjaar: 81,02% en het aantal
opnamen iets hoger: 80 in het verslagjaar ten opzichte van 83 in 2017.
Zoals tabel 3 laat zien was de bedbezetting over het hele verslagjaar behoorlijk stabiel
en waren er geen grote uitschieters naar beneden of boven.
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Bedbezetting
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6

periode
periode
periode
periode
periode
periode

7
8
9
10
11
12

periode 13
gemiddeld

2018

2017

81,29%
82,14%
91,61%
70,00%
93,55%
94,00%
90,97%
96,13%
93,33%
78,06%
87,33%
94,19%

80,65%
70,00%
73,55%
80,00%
85,81%
90,00%
77,42%
80,65%
89,68%
78,00%
78,06%
88,39%

87,72%

81,02%

Tabel 3: Bedbezettingspercentage 2018 per periode

3.5 Aanmelding bewoners hospice
34 Bewoners werden aangemeld vanuit de thuissituatie door de bewoner zelf, familie
en/of een huisarts. Dit is een stijging ten opzichte van 2017: 27 aanmeldingen.
43 bewoners kwamen in de Waterlelie vanuit de verschillende ziekenhuizen. Opvallend is
de daling vanuit het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland: van 11 aanmeldingen in
2017 naar 2 in 2018. Het is belangrijk dat de coördinatoren in 2019 in gesprek gaan met
het transferbureau van dit ziekenhuis om te kijken waar deze daling vandaan komt.
Eén bewoner werd opgenomen vanuit een woonzorgcentrum en twee bewoners vanuit
het verpleeghuis.

Aanmelding vanuit
Thuis
Spijkenisse Medisch Centrum
Erasmus Medisch Centrum
Maasstad Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis
Van Weel Bethesda Ziekenhuis
Sint Franciscus Gasthuis
Daniël den Hoed Kliniek
Vlietland Ziekenhuis
Woonzorgcentrum
Verpleeghuis
Overig
Totaal

2018
34
0
4
23
10
2
1
0
3
1
2
0
80

2017
27
0
2
19
12
11
1
1
2
3
1
4
83

Tabel 4: Aanmelding hospice
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4.

Palliatieve zorg doe je samen

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun
naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid,
door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en
zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale
en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve
zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden
(definitie uit Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, 2017).
Netwerk Palliatieve Zorg
Goede palliatieve zorg vraagt om samenwerking tussen zorgaanbieders en -verleners in
netwerkverband. De Waterlelie maakt al vele jaren deel uit van het Netwerk Palliatieve
Zorg op Voorne-Putten Rozenburg (VPR). Dit is een regionaal samenwerkingsverband
met als doel om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te
organiseren en uit te voeren.
Anja Bollee, coördinator van het hospice is sinds 2015 voorzitter van het netwerk. Het
netwerk op VPR werkt samen met de netwerken op Goeree-Overflakkee en in de
Hoeksche Waard.
Het NPZ VPR maakt deel uit van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland. Dit
is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Erasmus, het
IKNL en acht netwerken palliatieve zorg. Andere samenwerkingspartners zijn de
Hogescholen Rotterdam, Breda, Zeeland, Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC en
Zorgacademie Erasmus MC.
De missie van het consortium is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland -die dat
nodig heeft- kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt gebaseerd op de laatste
inzichten ongeacht de setting waar zij/hij verblijft.
Kennis delen en samenwerken
De coördinatoren hebben in 2018 overleg gehad met collega’s uit andere hospices, zoals
hospice Calando in Dirksland, hospice de Margriet in Vlaardingen en hospice Beukenrode
is Naaldwijk.
Anja Bollee heeft in 2018 enkele modules verzorgd van de basisscholing palliatieve zorg
die jaarlijks door het netwerk wordt georganiseerd voor verzorgenden en
verpleegkundigen vanuit verschillende zorgorganisaties.
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5.

Zichtbaarheid en onderhouden relaties

PR commissie
De PR commissie is samen met het bestuur en de coördinatoren verantwoordelijk voor
zowel de interne als de externe communicatie. Communicatie vormt een belangrijk
onderdeel voor de zichtbaarheid en het bestendigen en uitbouwen van de relaties.
De PR commissie is in het verslagjaar driemaal bij elkaar geweest, voorafgaand aan het
uitbrengen van het Infobulletin.
Facebook
Sinds september 2017 heeft de Waterlelie een mooie en informatieve facebookpagina
van ‘Hospice en vptz de Waterlelie’ met ruim 160 volgers.
De verwachting is dat de Waterlelie ook op deze manier de naamsbekendheid zal
vergroten. Verschillende berichten en foto’s worden op de pagina gezet, zoals
herdenkingsdiensten, dank-je-wel-dagen, werving vrijwilligers en donaties. Ook staat er
algemene informatie, een verkorte versie van de film over de Waterlelie ‘Ik voel me hier
veilig’ en foto’s van de bewonerskamers op. Link naar facebook: Hospice en vptz de
Waterlelie
Interne nieuwsbrief
De vrijwilligers Astrid van Eck en Antoinet Dekker hebben jaren geleden op een
professionele wijze de interne nieuwsbrief opgezet. Deze wordt zesmaal per jaar digitaal
uitgebracht.
Astrid is in 2017 gestopt met haar werkzaamheden als vrijwilliger in het hospice en ook
als lid van de PR commissie. Antoinet Dekker en Monique IJtsma vormen sinds 2018 de
enthousiaste redactie van de nieuwsbrief en zijn tevens beiden lid van de PR commissie.
Via de interne nieuwsbrief werden alle vrijwilligers op de hoogte gehouden van actuele
ontwikkelingen, persoonlijke en andere wetenswaardigheden. De nieuwsbrief voorziet in
een behoefte en er is voldoende kopij om de brief tweemaandelijks te vullen.
Infobulletin
De Stichting Hospice VPR en de Stichting Vrienden Van hebben driemaal het gezamenlijk
Infobulletin ‘de Waterlelie’ uitgebracht. De oplage was 750. Naast de vrienden ontvingen
huisartsen, vrijwilligers, fondsen, donateurs, gemeenten, zorgorganisaties en andere
belangstellenden het infobulletin.
Website
In 2018 werd een start gemaakt met het restylen van de website
www.hospicedewaterlelie.nl ; de nieuwe website zal in 2019 gelanceerd worden.
Het beheer van de website was ook in 2018 in vertrouwde handen van de vrijwilliger
Diana Maduro in samenwerking met één van de coördinatoren.
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BIJLAGE 1

Betrokkenen bij de Waterlelie per 31 december 2018

Bestuur Stichting Hospice VPR
Mevrouw M. Lewis, voorzitter, bestuurder S&L Zorg
De heer A.A.A. Verheij, secretaris, huisarts te Spijkenisse
De heer T. Kruithof, penningmeester, partner Theco & Van Den Baard Administratiekantoor
Mevrouw T. Wijma, geestelijk verzorger
De heer P. Versluis, manager Careyn
De heer E. van der Geest, docent en decaan Maerlant te Brielle, oud-wethouder te Hellevoetsluis
Coördinatoren
Mevrouw P.A.M. de Jonge
Mevrouw S. Boender
Mevrouw A. Bollee
De heer H. Zeegers, invalcoördinator
Geestelijk verzorger
Mevrouw K. Rentmeester, vrijwilliger
Adviseur
Mevrouw C. Bouwer, extern adviseur
Administratieve ondersteuning
Mevrouw E. van der Stokker, vrijwilliger
Mevrouw D. Maduro, vrijwilliger
Financiële ondersteuning
Mevrouw L. Maertens, vrijwilliger
Bestuur Stichting Vrienden Van Hospice de Waterlelie
Mevrouw I. Dudink, voorzitter, afdelingshoofd gemeente Nissewaard
Mevrouw W. Heemskerk, secretaris, uitvaartleidster bij een uitvaartonderneming te Spijkenisse
De heer J.C.J.L. Barendregt, algemeen directeur handelsonderneming
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