Jaarverslag hospice Sint Maartenhuis Winschoten 2017

Bezoekadres: PC Hoofdlaan 74/a 9673 GZ te Winschoten.
Inleiding
In het verslagjaar 2017 heeft het hospice wederom haar bestaansrecht bewezen.
Veel mensen die om uiteenlopende redenen niet thuis, maar wel in een “bijna thuis”-situatie
wensten te sterven, vonden hun weg hiervoor naar het St. Maartenhuis.
Ons hospice heeft echter een beperkte capaciteit, twee kamers, soms een periode
zonder gasten soms meer aanvragen dan plek die we spijtig genoeg dan niet kunnen
honoreren.
De bezetting van het hospice is dus onvoorspelbaar maar we merken steeds meer dat er
regelmatig terminale mensen zijn die op een zorgplek zitten te wachten en dan
noodgedwongen langer in het ziekenhuis moeten verblijven of overgeplaatst worden
naar een verpleeghuis, terwijl het hospice hun voorkeur heeft.
Deze ontwikkeling dwingt om na te denken over de huidige huisvesting. Maar we krijgen
ook te maken met meer zorgaanbieders in de regio, al dan niet commercieel en dat
maakt het doen van keuzes er niet eenvoudiger op.
Een zorgelijk punt daarbij is dat we voor het 4de jaar op rij met een verlaging van de
Rijksbijdrage zijn geconfronteerd.
Deze verlaging legt een behoorlijke claim op de exploitatie mogelijkheden van het hospice.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter:
Trijnko Pelgrim
Secretaris:
Harm Evert Waalkens
Penningmeester: Henny Russchen
Leden:
Jan Reinders.
medisch adviseur
An Linnewiel
Josephine Plas.
Vacature
Coördinatoren (betaalde krachten)
Annette Witter (10 uur/week)
Karin Bron
(10 uur /week)
Vrijwilligers:
Ca. 50 personen

In het verslagjaar kwam het bestuur 12 keer in reguliere bestuursbijeenkomsten bijéén,
daarnaast zijn een aantal specifieke bijeenkomsten belegd over actuele zaken.
In de reguliere bestuursbijeenkomsten zijn onder anderen de volgende punten aan de orde
geweest:
- De werkorganisatie/bedrijfsvoering
- Werven, scholing, kwaliteit en inzet van de vrijwilligers
- Financiën
- Fondswerving
- Bezetting van het hospice
- Externe contacten, Oosterlengte/VPTZ regionaal en landelijk/Gemeente Oldambt
- PR en restylen van het hospice
Het werven van vrijwilligers vraagt constante aandacht en waar mogelijk brengen we de
mogelijkheden om als vrijwilliger betrokken te zijn bij het hospice breed onder de aandacht.
Ieder jaar starten we met een verplichte introductiecursus, om alle nieuwe vrijwilligers goed
voorbereid en geschoold hun taken binnen het hospice te kunnen laten vervullen.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het houden van voortgangs- /evaluatie
gesprekken met de vrijwilligers.
Het bestuur is zeer erkentelijk voor de geweldige inzet van alle mensen die bij het hospice
betrokken zijn.
De gasten.
In het verslag jaar zijn er 28 opnames geweest. Een substantiële stijging van het aantal
gasten tov voorgaande jaren.
De aard en duur van de opnames laat ook een lichte verandering zien.
De opnames waren korter, intensiever, een enkele gast met psychiatrische problematiek ,
kortom een verscheidenheid van gasten.
De jongste gast was 17 jaar en een tweetal jonge moeders met nog jonge kinderen zijn bij
ons overleden. Vooral deze opnames heeft een behoorlijke impact gehad bij de vrijwilligers
en de coördinatoren.
Bedrijfsvoering.
De zorg en begeleiding van de gasten en hun naaste verwanten wordt gedaan door de
Vrijwilligers onder supervisie van de coördinatoren.
De inzet van vrijwilligers geschiedt altijd door 2 personen die in 3 diensten per dag van 7.15 –
22.30 uur aanwezig zijn.
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door de eigen thuiszorg van de gast of door
thuiszorgorganisatie Oosterlengte, die tevens de nachtzorg voor haar rekening neemt.
De medische zorg geschiedt door de eigen huisarts, of wanneer dit niet mogelijk is door een
huisarts uit Winschoten.

De coördinatie van de professionele zorg wordt, in samenspraak met de coördinatoren,
gedaan door een palliatief wijkverpleegkundige van Oosterlengte
Huisvesting.
Een terugkerend onderwerp was de krappe huisvesting en de inrichting van het hospice.
In meerdere overleggen hebben we dit punt aangeroerd.
Gesprekken zijn gevoerd met Lentis, Oosterlengte, Vestia, de gemeente Oldambt, Acantus
en WoonZorg Nederland.
Duidelijk is dat er vooreerst geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding en of andere
huisvesting.
Daarnaast is regelmatig gesproken over het restylen en opknappen van het interieur.
Projectontwikkelaar Interoffice uit Winschoten heeft een plan en offerte uitgebracht die we
in 2018 verder gaan bespreken en uitwerken.
Voor de financiering zal het bestuur zal de mogelijkheden verkennen om fondsen hiervoor te
interesseren.
Fondswerving en donaties.
Het bestuur heeft in het verslag jaar een aantal keren beroep gedaan op fondsen om
noodzakelijke investeringen gefinancierd te krijgen.
1. het Anna Varvers Convent heeft een bedrag van 2000 euro beschikbaar gesteld
2. Dr. C.J.Vaiilantfonds ter bekostiging aanschaf van 2 verpleegbedden, hiervoor is € 6500,beschikbaar gesteld
Een zeer noodzakelijke aanschaf om de gasten zo goed mogelijk te verzorgen en voor het
verlichten van de werk van de thuiszorg en de vrijwilligers.
3. Periodiek ontvangen donatie’s van bedrijf en particulier i.h.k.v. ANBI regeling
4. Meerdere kleinere donaties zijn ontvangen, bedoeld om het verblijf van de gasten te
veraangenamen.
5. De Stichting Vrienden van het Maartenhuis heeft een aantal keren een aanvulling gedaan
om de aanschaf van de benodigde materialen mogelijk te maken.
Alle gevers is het bestuur zeer erkentelijk voor hun giften en of bijdragen.
Externe contacten.
Met de regionale VPTZ instellingen in de Provincie Groningen hebben we 3x een
bijeenkomst gehad. In deze bijeenkomsten zijn ervaringen uitgewisseld en hebben we
elkaar geïnformeerd over de actuele stand van zaken.
Daarnaast is ook gesproken over de Groninger vertegenwoordiging in de ledenraad van de
VPTZ Nederland.
Afgesproken is dat de voorzitter van Hospice Hoogezand-Sappemeer Regio Groningen
vertegenwoordigt in de landelijke ledenraad
De Landelijke VPTZ heeft een iets andere structuur gekregen en voor de regio Noord/West is
Mariëlle Barree ons aanspreekpunt. Met haar hebben we gesproken over de
belangenbehartiging in het algemeen en de hospices in het bijzonder.
Onze contacten met de gemeente Oldambt kunnen als constructief worden bestempeld.

In een 3 tal bijeenkomsten is gesproken over de financiële situatie van het St. Maartenhuis,
de bijdrage van de gemeente uit de WMO middelen en de wens van de
wethouder/gemeente om na te denken over het bieden van respijt zorg.
In het verslag jaar zijn 2 hospices in de regio Groningen gestart, Stadskanaal en
Westerkwartier.
P.R.
Het bestuur heeft besloten om meer aandacht te besteden aan de inzet van sociale media.
Hiertoe is een klein werkgroep (coördinator, vrijwilliger en een bestuurslid) ingesteld om de
website te vernieuwen en op gepaste wijze via Facebook, het hospice de digitale wereld in te
loodsen.
Tot slot.
Het was een bijzonder jaar voor het hospice dat 13 jaar bestond en steeds meer haar
bestaansrecht heeft bevestigd.
De palliatieve terminale zorg in het hospice biedt onze gasten een veilige en “bijna thuis”
plek om afscheid van het leven en van hun naasten te nemen.
Een gastvrije plek die mede door inzet van alle vrijwilligers en professionals mogelijk wordt
gemaakt.
De dankbaarheid en de warme- en respectvolle zorg blijkt ook uit de mondelinge- en
schriftelijke reacties en reacties in het gastenboek en of tijdens de jaarlijkse
herdenkingsdienst, waar nabestaanden memoreren dat men erg tevreden is over de
gastvrijheid, de zorg en de aandacht in en van het hospice, welke regelmatig onderstreept is
met een donatie.
We zijn ons bewust dat er blijvend aan de weg getimmerd moet worden en aan PR moet
worden gedaan, om het hospice St. Maartenhuis bekend te laten zijn aan brede lagen van
de bevolking.
Om die bekendheid van het hospice te vergroten worden we graag uitgenodigd om
voorlichting- en zo mogelijk een rondleiding te geven voor geïnteresseerden en
(aankomende) professionals.
Het bestuur ziet tevreden terug op het jaar dat achter ons ligt.

