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1.

Laat niemand in eenzaamheid sterven

Na het mooie en feestelijke jaar 2016, waarin de Waterlelie haar tienjarig bestaan heeft
gevierd, is 2017 een jaar geworden van het verder borgen en uitbouwen van hospice en
VPTZ de Waterlelie.
Mensen sterven het liefst in hun eigen omgeving omringd door mensen van wie ze
houden. Op hun eigen manier en op een plek waar ze zich gerespecteerd voelen. Waar
gelachen en gehuild kan worden. Waar mensen elkaar hun verhalen kunnen vertellen die
gaan over wat hen raakte. Verhalen die belangrijk zijn en erbij horen.
2017 was een jaar waarin de vrijwilligers en de coördinatoren weer dagelijks hun uiterste
best hebben gedaan om een bijna thuissituatie te bieden aan hen die voor hun laatste
levensfase een beroep op ons doen. Intensief en liefdevol met elkaar samenwerken om
deze laatste fase bijzonder te maken, zowel thuis als in het hospice.
Met oren die horen, met ogen die zien, een bewogen hart, en helpende handen. Dit wil
de Waterlelie zijn voor de mensen in het hospice en voor de ernstig zieke mensen in de
thuissituatie en hun naasten.
Laat niemand in eenzaamheid sterven heeft in het verslagjaar ook gestalte gekregen met
de voorbereidingen voor de inzet van VPTZ vrijwilligers in enkele verpleeghuizen op het
eiland Voorne-Putten Rozenburg. Het gelijknamige landelijke project heeft aangetoond
dat VPTZ vrijwilligers een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande zorg in
woonzorgcentra en verpleeghuizen. Soms is er voor de verzorgenden geen tijd om te
waken bij een bewoner en kan een vrijwilliger tijd, aandacht en ondersteuning bieden
aan de bewoner in de laatste levensfase en aan de mantelzorg. Een mooie ontwikkeling
die wordt ondersteund door het bestuur van de Waterlelie.
Handen
Dit zijn mijn handen.
Hou ze vast
en blijf een beetje hier.
Dit zijn mijn handen ...
Hou ze vast.
Het zijn er samen vier.
Twee handen ... ach ...
wat moet ik ermee
Vier is veel meer,
veel meer dan twee.
Dit zijn mijn handen.
Hou ze vast
en blijf een beetje bij me.
Toon Hermans
De Waterlelie is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een waardevolle voorziening
binnen de palliatieve zorg op Voorne-Putten Rozenburg en omgeving. Onze bekendheid is
groot en we mogen ook van buiten de grenzen van ons eiland bewoners ontvangen.
Ook de jarenlange inzet van het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de
Waterlelie is van grote waarde voor de borging en verdere ontwikkeling van hospice en
VPTZ de Waterlelie. We weten ons al vele jaren gedragen door de samenleving door de
diverse, vaak originele ondersteuningsacties, de financiële steun en de vele bijdragen in
natura van talrijke individuen en organisaties. Dit is het grootste compliment aan allen
die bij de Waterlelie betrokken zijn. Dankzij jullie fantastische zorg is het draagvlak en de
bekendheid de afgelopen jaren op VPR steeds verder gegroeid. Allen heel veel dank!
Bestuur Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg
Spijkenisse, 19 maart 2018, www.hospicedewaterlelie.nl
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2.

Een eindje meelopen

‘’Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam,
attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je
gevraagd wordt’’. Ruim 30 jaar na de oprichting van de eerste organisatie van de
Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg (VPTZ) is dit nog altijd de essentie van het
werk van een VPTZ vrijwilliger, thuis en in een hospice.
2.1
Vrijwilligers
In 2017 is één nieuwe groep vrijwilligers gestart nadat zij de verplichte training hebben
gevolgd. In dit jaar deed zich een nieuwe ontwikkeling voor namelijk een terugloop van
het aantal spontane aanmeldingen van vrijwilligers. Een landelijke ontwikkeling die al
eerder was ingezet bij maatschappelijke organisaties zoals verenigingen en scholen.
Vanuit de PR commissie zijn in het verslagjaar een aantal initiatieven uitgezet om
mensen te enthousiasmeren en te inspireren om als vrijwilliger bij de Waterlelie te gaan
werken. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 5.
De coördinatoren van de Waterlelie hebben ook in 2017 namens de beide besturen een
dank je wel avond en een kerstborrel voor de vrijwilligers georganiseerd om hen te
bedanken voor hun geweldige inzet aan de bewoners van de Waterlelie en aan de ernstig
zieke mensen thuis. Dit zijn elk jaar opnieuw fijne bijeenkomsten met alle vrijwilligers,
bestuursleden en coördinatoren.
Mooi is om te vermelden dat Corrie Wegereef, oud-vrijwilliger van de Waterlelie uit
handen van de Burgemeester van Brielle, de heer Gregor Rensen, op 26 april een
Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen mede door haar jarenlange inzet bij de
Waterlelie.
Kennis delen
Er is in 2017 een aantal inhoudelijke bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd
met de volgende onderwerpen: Hartfalen; Euthanasie. Deze avonden met een hoge
opkomst werden als interessant en indrukwekkend ervaren.
De vrijwilligers hebben een bezoek gebracht bij een nieuw Uitvaarcentrum in Spijkenisse.
2.2
Coördinatoren
De drie coördinatoren, Anja Bollee, Sandy Boender en Nelly de Jonge werden ook in
2017 professioneel waargenomen door Hans Zeegers, de invalcoördinator. Eén van de
coördinatoren is na een langdurige ziekte in 2017 weer volledig aan de slag gegaan. Fijn
om dit te kunnen schrijven.
De coördinatoren hebben in 2017 de voortgangsgesprekken met de vrijwilligers
gecontinueerd. Deze gesprekken vinden eenmaal per jaar plaats.
De gezamenlijke werkoverleggen van de vrijwilligers van het hospice en de VPTZ hebben
driemaal plaatsgevonden; eenmaal is er een apart overleg geweest met de VPTZ
vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten werden niet alleen de praktische en
huishoudelijke zaken besproken, maar was er ook rust en ruimte om emoties met elkaar
te delen.
2.3
Zorg
De verpleegkundige zorg in het hospice werd -evenals voorgaande jaren- gegeven door
een vast team (wijk)verpleegkundigen van Careyn en de medische zorg door de huisarts.
Tevens was Koos Rentmeester ook in het verslagjaar werkzaam als geestelijk verzorger
in het hospice.
2.4
Herdenkingsbijeenkomst
In het verslagjaar zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarop de bewoners die wij in
hun laatste levensfase mochten bijstaan, werden herdacht. Tijdens deze bijeenkomst
waren veel nabestaanden van bewoners aanwezig en de avonden werden door velen als
waardig en stijlvol beschreven. Ook het prachtige namenmonument kreeg een mooie
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plaats op deze avonden. Dit monument was in het lustrumjaar geschonken aan de
coördinatoren van de Waterlelie door de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie.
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 het hospice.
2.5

Betrokkenen

2.5.1 Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg
De samenstelling van het bestuur in 2017 is onveranderd gebleven.
Het stichtingsbestuur kwam negen keer bij elkaar onder professioneel voorzitterschap
van Marjolijne Lewis. Er was eenmaal een gezamenlijke bestuursvergadering met de
Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie met als doel elkaar te informeren en (beter)
te leren kennen en zowel inhoudelijke als beleidszaken af te stemmen. Tijdens deze
avond heeft Conny Bouwer, coördinator van het netwerk palliatieve zorg VPR een
presentatie gehouden over onder meer de inhoud en ontwikkelingen binnen de palliatieve
zorg op VPR.
2.5.2 Comité van aanbeveling
Ook de samenstelling van het Comité van aanbeveling is in 2017 niet gewijzigd en
bestond uit acht leden.
Een aantal leden was aanwezig op de gezamenlijk bestuursvergadering en de jaarlijkse
kerstborrel. Mooi dat op deze manier ook de betrokkenheid en verbondenheid met elkaar
tot uiting komt.
2.5.3 Stichting Vrienden Van Hospice de Waterlelie
De Stichting Vrienden Van is in 2017 -evenals in alle voorgaande jaren- nauw betrokken
geweest bij het hospice onder gedreven voorzitterschap van Ingrid Dudink.
Hans Barendregt heeft zich de afgelopen jaren geweldig ingezet als bestuurslid van de
Vrienden stichting en heeft dit stokje in 2017 overgedragen aan Remco Schouten.
De stichting heeft weer vele mooie donaties, groot en klein, mogen ontvangen. Als dank
aan alle donateurs heeft het bestuur in december een advertentie in de regionale kranten
geplaatst.
Het bestuur kwam tweemaandelijks bij elkaar. Meer informatie over de activiteiten van
de Stichting Vrienden Van in 2017 kunt u lezen in het jaarverslag van de stichting.
In bijlage 1 is de samenstelling van de beide besturen, het Comité van aanbeveling en de
commissies per 31 december 2017 opgenomen.
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3.

De Waterlelie in cijfers

3.1
Aantal vrijwilligers de Waterlelie
In 2017 is het aantal vrijwilligers werkzaam bij de Waterlelie iets gedaald: van 87 in
2016 naar 85 in 2017.
In dit jaar zijn 11 vrijwilligers gestopt met hun werk in het hospice en/of in de
thuissituatie. Dit aantal is iets lager dan in 2016 toen 14 vrijwilligers waren gestopt. Vier
vrijwilligers zijn gestopt in verband met hun gezondheid; één vrijwilliger vanwege het
behalen van de leeftijdsgrens; één vrijwilliger in verband met verhuizing, drie vrijwilligers
omdat zij het vrijwilligerswerk niet meer konden combineren met een betaalde baan en
twee vanwege overige redenen.
De meeste vrijwilligers zijn woonachtig in Nissewaard en Hellevoetsluis, gelijk aan 2016
(zie tabel 1).

Gemeente
Nissewaard
Hellevoetsluis

2017
Aantal
55
16

Brielle

2

Westvoorne

1

Hoogvliet/Rotterdam

6

Rozenburg

3

Melissant

1

Vlaardingen

1

Totaal

Tabel 1: Aantal vrijwilligers de Waterlelie

85

3.2
Cliënten in zorg VPTZ
Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat mensen steeds langer thuis blijven wonen
en thuis sterven en dat de inzet van de mantelzorg en vrijwilligers wordt gestimuleerd.
In 2017 is bij 17 cliënten (acht vrouwen en negen mannen) een vrijwilliger van de VPTZ
ingezet. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2016 (inzet bij 20 cliënten) en
2015 (inzet bij 26 cliënten).
Wat opvallend is dat de groei van het aantal mensen in hun laatste levensfase is terug te
zien in een stijging van het aantal opnames in een hospice, maar dat het aantal inzetten
in de thuissituatie een daling in onze regio laat zien. Het continue onder de aandacht
brengen van de mogelijkheid om vrijwilligers ook thuis in te zetten is dan ook van
belang. Alsmede het versterken van de lokale en regionale samenwerking met de
beroepsmatige zorg en andere vrijwilligersorganisaties. Dit zijn belangrijke
aandachtspunten ter bespreking binnen het bestuur van de Stichting Hospice VPR en het
netwerk palliatieve zorg.
De hoofddiagnose bij 10 cliënten was een oncologische aandoening; bij twee cliënten
respectievelijk hartfalen, een neurologische afwijking en dementie. Eén cliënt overleed
als gevolg van ouderdom. De gemiddelde leeftijd van de 17 cliënten was 73 jaar (in
2016: 73,7 jaar).
De 17 cliënten waren woonachtig in: Nissewaard (10), Hellevoetsluis (2), Westvoorne (3)
en Brielle (2). De spreiding van de aanmeldingen over het hele eiland in het verslagjaar
is vergelijkbaar met die van 2016.
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Grafiek 1: Woonplaats cliënten VPTZ

3.3
Aantal opnamen hospice
Het totaal aantal bewoners in 2017 was aanzienlijk hoger dan in 2016 en voorgaande
jaren, te weten 83 (in 2015 en 2016: 61); een stijging van 36%. Het betrof 44 mannen
en 39 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 78 jaar (in 2015: 77,7 jaar;
in 2016: 79,1 jaar).
De gemiddelde ligduur in het hospice was in het verslagjaar 18 dagen. Een aanzienlijke
daling ten opzichte van de voorgaande jaren: in 2015 26 dagen en in 2016 29 dagen.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mensen pas in een laat stadium worden
ontslagen uit het ziekenhuis en thuis niet terecht kunnen. Belangrijk is dat mensen tijdig
aangeven hoe iemand zijn laatste levensfase wil doorbrengen, ofwel vroegtijdige
zorgplanning. Praten over de dood en het sterven is echter nog steeds een taboe, een
onderwerp dat ook binnen het netwerk palliatieve zorg aandacht krijgt. In 2018 staat het
thema Palliatief café bijvoorbeeld op de agenda.
Een korte opnameduur en een stijging van het aantal mensen in het hospice heeft van de
vrijwilligers en coördinatoren een grote inspanning en flexibiliteit gevraagd. Het is mooi
om te zien hoe alle betrokkenen hun commitment tonen om ervoor te zorgen dat de
bezoekers zich werkelijk thuis voelen in een periode waarop ze geen uitzicht hebben op
herstel.
47 Bewoners kwamen uit Nissewaard, tien uit Hellevoetsluis, zeven uit Hoogvliet, vier
bewoners uit Westvoorne, drie bewoners uit Brielle, twee bewoners uit Rozenburg en tien
bewoners kwamen van elders (zie ook grafiek 2). Dit laatste werd mogelijk door het feit
dat de kinderen van deze bewoners op het eiland Voorne-Putten Rozenburg wonen.
Opvallend is de stijging van het aantal bezoekers uit Hellevoetsluis: van vier in 2016 naar
tien in 2017 en een verdubbeling van het aantal mensen uit Westvoorne.
Mogelijk dat de PR activiteiten die ook in het verslagjaar eilandbreed zijn uitgezet deze
ontwikkeling hebben gestimuleerd.
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Grafiek 2: Woonplaats bewoners hospice

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 81,02%.
De bedbezetting in 2017 was iets lager dan in 2016: 84,84% maar het aantal opnamen
aanzienlijk hoger dan in 2016; 83 in 2017 ten opzichte van 61 in 2016.
Zoals tabel 3 laat zien was de bedbezetting over het hele verslagjaar behoorlijk stabiel en
waren er geen grote uitschieters naar beneden of boven.
Bedbezetting 2017
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4

periode
periode
periode
periode
periode
periode

5
6
7
8
9
10

periode 11
periode 12
periode 13
gemiddeld

%

80,65%
70,00%
73,55%
80,00%
85,81%
90,00%
77,42%
80,65%
89,68%
78,00%
78,06%
88,39%
81,02%

Tabel 3: Bedbezettingspercentage 2017 per periode
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3.5 Aanmelding VPTZ
Het aantal VPTZ aanvragen is in het verslagjaar bijna gehalveerd in vergelijking met
2016: 17 in 2017 ten opzichte van 32 in 2016. Bij 11 cliënten is ook daadwerkelijk een
VPTZ vrijwilliger ingezet.
Bij zes cliënten is geen inzet geweest in verband met onder meer vroegtijdig overlijden of
het ontbreken van een palliatieve indicatie.
In 2017 zijn drie cliënten door de wijkverpleging doorverwezen naar de VPTZ; twee
cliënten door de huisarts, zeven cliënten en/of de familie hebben zelf de aanmelding
verzorgd en vijf aanmeldingen zijn via overige kanalen verlopen, te weten Stichting MEE
en Hart van Groenewoud.
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. De samenwerking tussen informele en formele zorg is de
komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor de Waterlelie en het netwerk
palliatieve zorg. In het najaar 2017 hebben alle huisartsen op het eiland de algemene
folder van de Waterlelie samen met de nieuwe brochure Palliatieve zorg vanuit het
netwerk ontvangen. Met dank aan alle vrijwilligers die deze mailing hebben verzorgd.
3.6 Aanmelding bewoners hospice
30 Bewoners werden aangemeld vanuit de thuissituatie door de bewoner zelf, familie
en/of een huisarts; 26 bewoners kwamen in de Waterlelie vanuit de verschillende
ziekenhuizen. Dit laatste is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2016 (19),
waarvoor geen duidelijke verklaring is te geven.
Eén bewoner werd opgenomen vanuit het verzorgingshuis en twee bewoners vanuit het
verpleeghuis. Bij drie cliënten vond de aanmelding vanuit overige settings plaats, te
weten een ziekenhuis buiten de regio VPR, een revalidatiecentrum en het buitenland.

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

2015
35
1
1
5
3
2
3
2
2
1
3
3
61

2016

2017
30
0
3
7
8
2
3
1
1
1
2
3
61

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 niet alleen

Netwerk Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen bij wie een behandeling gericht op genezing geen
baat meer heeft. Deze zorg richt zich niet alleen op het bestrijden van pijn en andere
symptomen, maar ook op psychologische, sociale en levensbeschouwelijke vragen die
verband houden met de laatste levensfase. 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 VoornePutten Rozenburg. 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.
In oktober hebben alle netwerkpartners -waaronder de Waterlelie- het convenant
Palliatieve Zorg ondertekend. Hierin worden onder meer de deelnemende organisaties,
de definitie van palliatieve zorg, de doelgroep, de doelstelling, de uitgangspunten en
taken van het netwerk en de criteria van deelname vastgelegd.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Ketenzorg
Dementie op VPR. De verbinding tussen het Netwerk Palliatieve Zorg en de Ketenzorg
Dementie is belangrijk, omdat de raakvlakken groot zijn en een goede afstemming en
samenwerking tussen deze ketens cruciaal is voor goede kwaliteit.
Palliatieve zorg en overheidsbeleid
Goede palliatieve zorg is al jarenlang een belangrijk thema voor de overheid. Continue
verbetering van de kwaliteit van deze zorg wordt daarom gestimuleerd. In dit kader is in
2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) opgezet.
Eén van de onderdelen van het NPPZ is de vorming van consortia palliatieve zorg. 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.
Binnen het NPPZ zijn drie speerpunten: Inhoud, Onderwijs en Onderzoek die de komende
jaren in samenhang moeten worden opgepakt, mede aan de hand van knelpunten binnen
de palliatieve zorg.
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 een bijeenkomst over respijtzorg bijgewoond, georganiseerd
door de gemeente Nissewaard.
De coördinatoren onderhouden al vele jaren goede contacten met collega hospices in de
regio, zoals hospice Calando in Dirksland, hospice de Margriet in Vlaardingen, hospice
Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland, hospice de Reiziger in Barendrecht en hospice
Beukenrode is Naaldwijk.
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5.

Bekendheid en draagvlak

Werving vrijwilligers
Na een mooi maar druk lustrumjaar vol met feestelijkheden had de PR commissie in
2017 een betrekkelijk rustig jaar.
De aandacht van de leden van de PR commissie is met name gericht geweest op het
voorbereiden en uitvoeren van activiteiten met als doel vrijwilligers voor de Waterlelie te
werven.
Voor het eerst sinds jaren was deze wervingscampagne noodzakelijk. Er zijn advertenties
in de regionale en huis-aan-huis kranten geplaatst; er is een redactioneel artikel in de
Nissewaard over het werk als vrijwilliger in de palliatieve zorg verschenen en er is een
oproep gedaan in het Infobulletin. Deze acties leidden tot voldoende aanmeldingen om
begin 2018 weer te starten met een scholing voor nieuwe vrijwilligers.
De werving van vrijwilligers zal ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt voor de PR
commissie zijn.
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
Astrid van Eck en Antoinet Dekker zijn naast vrijwilliger en hun deelname aan de PR
commissie al vanaf de start verantwoordelijk voor de interne nieuwsbrief die in het
verslagjaar zesmaal digitaal is uitgebracht. In verband met ziekte van Antoinet Dekker
heeft Astrid ondersteuning gekregen van Monique IJtsma.
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. Het winternummer 2016/2017 was een extra dik
Jubileumnummer. De oplage was 850. Naast de vrienden ontvingen huisartsen,
vrijwilligers, fondsen, donateurs, gemeenten, zorgorganisaties en andere
belangstellenden het infobulletin.
Website
De website www.hospicedewaterlelie.nl werd ook in 2017 professioneel bijgehouden door
Diana Maduro in samenwerking met één van de coördinatoren.
Brochure Palliatieve Zorg
In oktober is de nieuwe uitgave verschenen van de brochure Palliatieve Zorg, een
wegwijzer voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
In deze brochure zijn de mogelijkheden van palliatieve zorgverlening op de drie ZuidHollandse Eilanden op een rij gezet. De brochure is te downloaden via
www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandseeilanden
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Betrokkenen bij de Waterlelie per 31 december 2017

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
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
De heer W.J. Kok, lid kerkenraad Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk
De heer R. Heine, penningmeester, directeur accountantskantoor Heine & Van Oosten
De heer T. Kruithof, partner Theco & Van Den Baard Administratiekantoor, linking pin met bestuur
Stichting Hospice VPR
De heer R. Schouten, partner en medeoprichter IMAP DB&S
Comité van aanbeveling
De heer A. van den Ban, ondernemer/historicus te Hellevoetsluis
De heer S. Bootsma, journalist RTV Rijnmond
De heer W.A.J. Borgonjen, wethouder te Brielle
Mevrouw J.M. Gores, voormalig voorzitter bestuur Stichting Hospice VPR
De heer mr. R. Ouwerkerk, notaris te Nissewaard
Mevrouw M. Salet, burgemeester te Nissewaard
De heer M. Verveer, oud bestuurslid Spijkenisse Medisch Centrum
De heer ds. K.H. Waterlander, predikant te Hekelingen
PR Commissie
Mevrouw S. Boender, coördinator
Mevrouw C. Bouwer, extern adviseur
De heer R. Heine, bestuurslid Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie
Mevrouw A. Dekker, vrijwilligster
Mevrouw M. IJtsma, vrijwilligster (vervanging mevrouw A. Dekker)
Mevrouw A. van Eck, vrijwilligster
Mevrouw W. Heemskerk, secretaris Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie
Mevrouw T. Wijma, geestelijk verzorger
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