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Een VOG bij Hospice Gorinchem?
Hospice Gorinchem is altijd in beweging. Alleen al omdat we in onze organisatie
het nieuws op de voet volgen. We hebben het dan over nieuws in de brede zin,
over noviteiten in kwaliteitsbeleid en natuurlijk ook over nieuwigheden met betrekking tot (regelingen in) de zorg. In dit artikel leest u hoe wij aankijken tegen
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor al onze vrijwilligers – en dat zijn
er bijna 100!
Kwaliteit als eerste prioriteit
Wij staan erop dat onze gasten en cliënten door de beste
vrijwilligers worden bijgestaan.
Dat geldt in het hospice én bij
hulp in de thuissituatie. Daarom
ook besteden we veel aandacht,
tijd én geld aan de opleiding en
begeleiding van de vrijwilligers
die bij ons aan het bed werken.

De kwaliteit die we wensen, borgen we in
ons kwaliteitsbeleid. Met een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) voor onze
vrijwilligers geven we dat beleid nog meer
handen en voeten.

voeten. Het geeft onze gasten en cliënten
dus een soort extra garantie. En als er extra
garanties af te geven zijn, werken wij daar
natuurlijk graag aan mee.

Extra garanties
In ons kwaliteitsbeleid ligt vast dat we het
belangrijk vinden dat we van onze vrijwilligers weten dat hun gedrag uit het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen
van de specifieke taken die zij in onze organisatie uitvoeren. Via een VOG krijgt deze
kwaliteitswens heel concreet handen en

Een gratis VOG
Vanaf 1 januari 2015 maakt een brede
groep vrijwilligers aanspraak op een gratis
VOG. Dat geldt voor mensen die met
kinderen werken of met mensen met een
verstandelijke beperking. Natuurlijk juichen
we deze manier van werken toe, maar
tegelijkertijd vinden we dat ook onze vrijwilligers voor een gratis VOG in aanmerking

Wilt u ons steunen?

Vrijwilliger worden?

In deze nieuwsbrief treft u een donateursformulier aan. Wat uw bijdrage ook is, wij
stellen uw steun zeer op prijs.

Bij onze stichting werken vooral vrijwilligers. Denk je erover onze organisatie
als vrijwilliger te komen versterken?
Kijk voor meer informatie op onze website
(www.hospice-gorinchem.nl) of neem
vrijblijvend contact met ons op via mail
(info@hospice-gorinchem.nl). Bellen kan
ook. Liefst van maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 12.00 uur (0183 - 40 60 40).

Waar wij nu behoefte aan hebben:
•	Sponsoring koffie/thee voor
onze gasten en bezoek
•	Linnengoed
•	Nieuw servies
•	Realisering van virtuele rondtoer
op de website
•	Fotopresentatieboekje voor
belangstellenden

Ontvangt u onze nieuwsbrief liever
digitaal? Laat het ons weten via een mail
naar: info@hospice-gorinchem.nl

zouden moeten komen. Ook zij werken
immers met een kwetsbare doelgroep.
Bovendien stellen ze hun tijd en warmte
elke week weer maar liefst twee keer vier
uur kosteloos beschikbaar.
Kosten
Het zal u dan ook niet verbazen dat
wij momenteel met verschillende gemeenten in gesprek zijn over een gratis VOG
voor onze vrijwilligers. In het begin van dit
artikeltje las u immers al dat wij inmiddels
met bijna 100 vrijwilligers werken. En dus
begrijpt u ook dat de kosten die anders
met het aanvragen van een VOG gemoeid
zijn voor een vrijwilligersorganisatie haast
niet te dragen zijn.
We houden u graag via onze nieuwsbrieven
op de hoogte van de ontwikkelingen.

De vrijwilliger; spil waar alles om draait
Welkom
“Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg
stromen vanuit diverse geledingen onze
organisatie binnen.” Ook dit jaar konden we
met twaalf dames en heren weer starten
met de introductiecursus voor nieuwe
vrijwilligers. Een verheugend feit! Zonder
vrijwilligers kunnen we namelijk niets.
Naast de beroepskrachten op kantoor,
bezoekende huisartsen en de dienstdoende
wijkverpleegkundigen draaien we verder
uitsluitend op vrijwilligers. Zíj zijn de spil van
onze organisatie.
Twee heren
“Enerzijds betreft het vrijwilligers zonder enige
zorg- en of werkervaring, anderzijds de (bijna)

professional met een brede zorg- en soms zelfs
palliatieve ervaring/opleiding.” “Het is leuk
om weer zo’n nieuwe groep op te starten”,
vertelt directeur Ria van den Berg. Je krijgt
er energie van en je ziet weer nieuw elan
de organisatie binnen stromen. De cursisten
komen uit zeer verschillende geledingen
van onze maatschappij vandaan. Van jong
tot oud. Zonder enige zorgervaring tot
mensen met een relevante opleiding of
werkervaring. Extra blij zijn we met de twee
mannen die het team komen versterken.
Het zouden er veel meer mogen zijn. Zij
geven tóch weer een ander accent aan de
gesprekken en de sfeer. Het feit dat er ook
een aantal jónge vrouwen in de nieuwe
groep zitten is een positieve ontwikkeling.
Vraaggericht pakket
“Van belang is om deze vrijwilligers allen een
vraaggericht pakket te bieden, waarmee
rekening wordt gehouden met de diversiteit in
(voor)opleiding.” (Uit: Begroting en opleidingsplan hospice 2013). Al sinds de oprichting
van het hospice in 2000 wordt er jaarlijks
een introductiecursus van tien dagdelen
voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd.

Gebaseerd op de landelijke startopleiding
is deze cursus steeds weer aangepast en
bijgeslepen, zodat een actueel en verantwoord pakket kan worden aangeboden.
Er is veel ruimte voor eigen inbreng zodat
meningsvorming en verwerking op gang
kunnen komen of verder kunnen worden
ontwikkeld. Ook maakt men tijdens de
cursus al kennis met het reilen en zeilen
binnen het hospice. Elk van de vier
diensten in het hospice moet men een keer
meedraaien met twee ervaren vrijwilligers.
Zodoende vloeien praktijk en theorie in
elkaar over.
Maar daarna houdt de scholing niet op.
Vijf keer per jaar is er een cakeoverleg
waarin vrijwilligers onderling de band
versterken. Ook is dat de plek waar actuele
ontwikkelingen in de maatschappij en de
palliatieve zorg aan bod komen. Daarnaast
zijn er de verplichte trainingsweekenden,
verzorgd door de overkoepelende organisatie VPTZ Nederland.
En zo staat Hospice Gorinchem met het
zorghuis en de Zorg Thuis midden in het
leven.
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Hospice
Gorinchem
zoekt sponsor
voor virtuele
rondgang
voor op haar
website

Naast de op de Open Dag van 2017 gepresenteerde film van ca. 20 minuten beschikt
Hospice Gorinchem sinds kort ook over een zeer korte, pakkende kennismaking via beeld
in de vorm van een filmpje van 1,5 minuut. Deze vorm van presentatie is bijvoorbeeld zeer
geschikt voor een eerste idee van ons hospice en de Zorg Thuis. Maar nog steeds staan
er op onze lijst twee wensen waarvoor wij een sponsor zoeken, namelijk een zogenaamde 3D-film, waarmee de websitebezoeker een virtuele rondgang door ons hospice kan
maken. Daarnaast zoeken wij een sponsor voor het fotoboekje waarmee wij ons kunnen
presenteren aan belangstellenden en familie i.v.m. een mogelijk opname of thuisinzet.
Bent u degene die zich hieraan wilt verbinden?
Neemt u dan vooral contact op met ons via de op de achterzijde vermelde kanalen.

Ervaringen met Hospice Gorinchem
Huisarts Bron aan het woord

Hospice Gorinchem
centraal bij MEE

Net als alle andere Gorinchemse huisartsen komt dokter Bron met regelmaat in
het hospice. Hij bezoekt daar zijn eigen patiënten. Of hij is de nieuwe huisarts
van een gast die van buiten de stad komt. Hij neemt de taken van een collega dan
over om goede medische zorg te kunnen waarborgen. Zo werkt dat bij Hospice
Gorinchem. Bron vertelt hoe hij (de zorg van) Hospice Gorinchem ervaart.

Op dinsdag 20 maart organiseerde MEE Plus in de trouwzaal van de gemeente
Giessenlanden een informatiebijeenkomst over hospicezorg. Tijdens de
bijeenkomst vertelden Ria van den Berg (directeur Hospice Gorinchem) en
Janneke Durieux (vrijwilliger) wat onze organisatie te bieden heeft. Tijdens
de vertoning van een film werd vervolgens duidelijk wat wij doen en in welke
setting dat gebeurt.

Een veilig gevoel
“De Gorinchemse huisartsen houden
de regie over de eigen patiënten die in
Hospice Gorinchem worden opgenomen.
Ik denk dat dat grote voordelen heeft”,
vertelt Bron. “Zo merk ik aan mijn patiënten
dat het ze een gevoel van veiligheid geeft.
De mooie en relaxte setting in het hospice
draagt natuurlijk ook bij aan dat gevoel. Het
is namelijk een heel prettige plek om te zijn.
Absoluut niet donker en somber, maar juist
licht en open.”
Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit
“De samenwerking met de wijkverpleegkundigen in het hospice loopt perfect.
We zijn over en weer heel benaderbaar en
dat komt de zorg ten
goede”, aldus Bron.
“Verder spelen de
vrijwilligers in het totale
palet van de palliatieve
zorg een belangrijke
rol. Ze regelen wat er
geregeld moet worden
en zorgen waar zorg
nodig is.” Bron roemt
de vele faciliteiten
binnen het hospice. Het theehuisje in de
tuin bijvoorbeeld waar mensen zich met
familie kunnen terugtrekken. Of het
speciale bad waar ook ernstig zieke
mensen gebruik van kunnen maken. “Er is
eigenlijk gewoon meer mogelijk dan thuis”,
zegt hij. “Ik hoop dat Hospice Gorinchem
haar focus op kwaliteit altijd vast zal
houden.”

De samenwerking met
de wijkverpleegkundigen
in het hospice
loopt perfect...

Is er plaats?
Het afgelopen jaar waren de vijf kamers
van het hospice nogal eens bezet als een
huisarts een patiënt wilde aanmelden. De
levensverwachting van mensen in het hospice is normaalgesproken niet langer dan
drie maanden, maar momenteel zijn gasten er vaak langer. “Deels komt dat doordat
we de levensverwachting niet altijd goed
kunnen inschatten”, vertelt Bron. “We over-

MEE Plus
Suzanne Visser (Consulent mantelzorgondersteuning & seniorenadvies van
MEE Plus) en Joost-Jan Kool (beleidsmedewerker maatschappelijke zaken
van de gemeente Giessenlanden)
organiseerden de bijeenkomst. Doel
was werkenden in de zorg, wijkverpleegkundigen, huisartsen en mantelzorgers
nader te informeren over de mogelijkheden die Hospice Gorinchem biedt.

schatten die levensduur eerder dan dat we
hem onderschatten, maar soms knappen
mensen toch weer op. Natuurlijk is dat heel
fijn voor de patiënt en zijn familie, maar zo
is er natuurlijk wel langdurig een kamer
in het hospice bezet. En dat betekent dat
anderen er niet terecht kunnen.”
Oplossingen
Bij Hospice Gorinchem wordt al langer
nagedacht over oplossingen voor dit
probleem. Uitbreiding van het aantal
kamers ligt financieel en organisatorisch
ingewikkeld: in het gebouw zelf is geen
ruimte meer, de huidige financieringsstromen laten het niet of nauwelijks toe en ook
het benodigde extra aantal vrijwilligers is
een struikelpunt. Bron oppert: “Ik denk dat
het nodig is al bij de intake met mensen
te bespreken dat er een andere plek voor
hen gezocht moet worden als zij tegen de
verwachtingen in toch weer opknappen.
Als hij of zij naar huis kan met thuiszorg,
moet dat in het belang van anderen op de
wachtlijst een afweging zijn.”
Zorg thuis
Wat veel mensen niet weten, is dat Hospice
Gorinchem ook vrijwilligers inzet bij terminale patiënten thuis. Bron: “Als huisartsen
weten we dat wel. Het is echt een goede
optie als iemand thuis wil sterven of als
iemand nog niet in het hospice terecht
kan. Maar ook als familie ver weg woont of
er weinig of geen naasten zijn, is het een
prachtoplossing. Ik ervaar dat de professionele vrijwilligers echt wat te bieden hebben. Ze zijn flexibel, veelvuldig inzetbaar en
gaan altijd uit van de wensen van patiënten
en hun omgeving. Soms moeten mensen
even een drempel over: er komen al zoveel
mensen over de vloer. Maar uiteindelijk zijn
ze eigenlijk altijd blij dat ze de stap gezet
hebben.”
Thuis sterven of in het hospice
“Ik denk zelf dat thuis kunnen sterven, in
de eigen omgeving, misschien nog wel de

Dhr. M. Bron
Huisarts, Huisartsenpraktijk
Bron - van den Berg, Gorinchem

De bijeenkomst
Degenen die bij de bijeenkomst aanwezig
waren, waren enthousiast over hetgeen
zij vernamen. Bij hen waren met name de
mogelijkheden van Hospice Gorinchem
in de thuissituatie vaak nog niet bekend.
Helaas was het aantal aanwezige
professionals, ondanks de grote inzet van

MEE en de gemeente Giessenlanden,
bedroevend laag.
In de zorgorganisatie
Graag brengen en houden wij professionals in de zorg op de hoogte van ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg en
van de mogelijkheden die wij bieden. Wilt
u binnen uw werksetting nader geïnformeerd worden over onze mogelijkheden?
Met genoegen presenteren wij ons in uw
organisatie. Neemt u gerust contact op.
Persoonlijke informatie
Ook als u als maatschappelijke organisatie
of individueel meer wilt weten over de
mogelijkheden van Hospice Gorinchem
staan wij graag voor u klaar. Als u ons belt
of mailt, regelen we graag een afspraak
(0183-406040, info@hospice-gorinchem.nl).

beste optie is. Maar als dat niet lukt is Hospice Gorinchem echt een perfecte plek. Ik
heb daar vanuit mijn professie ondertussen
veel ervaring mee”, vertelt Bron. “Jammer
genoeg merk ik dat er bij een flink aantal
mensen vaak nog huiver bestaat als het
over een hospice gaat. De redenen daarvoor zijn vaak divers, maar natuurlijk speelt
het gegeven dat de gang naar een hospice
echt een laatste stap is een rol. Het duurt
vaak even voor patiënten én hun familie
daaraan toe zijn.”

Ik merk dat
een bezoek aan
het Hospice
mensen helpt;
ze worden er
wijzer van...

Tot slot
Als blijkt dat een
patiënt terminaal is,
adviseert Bron mensen
vaak al in een vroeg
stadium eens een
afspraak te maken met
het hospice en er te
gaan kijken. “Ik merk
dat dat mensen helpt; ze worden er wijzer
van”, wil Bron tot slot nog even kwijt. “Na
zo’n informatief bezoek kunnen ze op basis
van goede informatie en de eigen indruk
een goede beslissing nemen over de laatste fase van hun leven.”

Presentatie met
film over Hospice
Gorinchem
Wilt u eens kennis maken met Hospice
Gorinchem? Dan kan dat op diverse
manieren. U kunt natuurlijk altijd bij ons
langskomen op de Haarstraat nr. 29. Wel
graag even bellen of mailen van te voren.
Maar wij kunnen ook naar u of uw organisatie/vereniging toekomen om ons voor te
stellen en over ons werk te vertellen. Naast
een powerpointpresentatie beschikken wij
over een film van ca. 20 minuten. Beide
geven een informatief en sfeervol beeld
van het verzorgen van mensen in de laatste
fase van hun leven, in ons hospice en thuis.
Wij vertellen u er graag meer over.

Pub Quiz 3.0

was daarom zeer verheugend te constateren dat het hospice vertegenwoordigd
werd met wel 22 lopers! Ze waren allen
getooid met een speciale kerstmuts. Na
afloop lieten ze zich de pizza, erwtensoep
en rookworst goed smaken. Aan Hospice
Gorinchem werd een bedrag van € 4143,00
overhandigd.

Donderdag 1 februari vond
Leo’s Pub Quiz 3.0 plaats
in en stampvolle kantine
van voetbalvereniging
ASV Arkel. Aan 20 tafels
werd door teams van vier
personen gestreden om de
eer en uiteraard ook om de
prachtige beker. Het goede doel was deze
keer Hospice Gorinchem. Inez van der Vorst
(secretaresse in het hospice) vertelde aan
het begin van de avond meer over het Zorghuis en de Zorg Thuis, waardoor mensen
in de laatste fase van hun leven een goede
verzorging en veel liefde mogen ontvangen
van bijna 100 vrijwilligers. De opbrengst
van de avond, namelijk € 530,00 werd aan
haar overhandigd.

Organisatoren en lopers
van harte bedankt!

Alle teams geweldig bedankt
voor deze mooie bijdrage!

Santa Run 2017
De voorjaarsbollen zijn inmiddels al bijna
weer uitgebloeid, maar toch blikken we
nog even terug naar de kersttijd van het
afgelopen jaar.
Op 23 december vond in Gorinchem
alweer voor de tiende keer de Santa Run
plaats. In dit jubileumjaar was Hospice Gorinchem aangewezen als een van de goede
doelen waaraan een deel van de opbrengst aan geschonken zou worden. Het

