Nieuwsbrief Stichting Hospice Almere
Beste Vrijwilliger,
In de vorige nieuwsbrief konden wij reeds aankondigen, dat voor ons Hospice een nieuwe coördinator
is aangetrokken.
Haar naam is Nicoline Graaff en zij zal per 15 augustus aanstaande, haar werkzaamheden voor ons
Hospice gaan starten. In deze nieuwsbrief stelt Nicoline zich aan jullie voor. Met Petra is afgesproken
dat zij Nicoline de eerste twee weken zal gaan inwerken.
Daarmee is het team coördinatoren weer compleet en kunnen we gaan werken aan de
toekomstplannen, die we voor de Hospice hebben.
Een bijzonder woord van dank aan Petra, Lonneke en Ina die gedurende de tijd dat we geen
coördinator hadden, die taken op zich hebben genomen en samen met de vrijwilligers de Hospice
draaiende hebben gehouden.
Het is nu vakantietijd maar dat wil niet zeggen dat een aantal activiteiten op een laag pitje staan. We
zijn druk bezig met woningbouwcoöperaties en makelaars om een locatie te zoeken voor ons nieuwe
Hospice
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. We hebben een
advertentie uitgezet bij de VMCA voor een vrijwilliger die ons Pr- en Marketingbeleid handen en
voeten kan geven. Daarnaast gaan na de vakantieperiode weer nieuwe vrijwilligers werven voor de
Hospice.
Ik wens eenieder die nog op vakantie moet gaan veel plezier toe en voor diegene die al zijn geweest,
geniet nog van de komende zomerweken.

Ineke Smidt
Voorzitter

Introductie nieuwe coördinator
Mij is gevraagd om bij de start van mijn werk als coördinator van Hospice
Almere een kleine introductie te geven over mijzelf.
Ik ben verpleegkundige en heb mijn A-opleiding gedaan in het VUziekenhuis in Amsterdam. Aansluitend werkte ik in de wijk en in het
Anthonie Van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar ik de opleiding oncologie
volgde. Daarna ben ik de opleiding Maatschappelijke gezondheidzorg
gaan volgen, met het idee om in de ontwikkelingshulp te gaan werken.
Dat is het niet geworden: ik ben in 1981 bij de GG&GD in Amsterdam
gaan werken als sociaal verpleegkundige bij de dienst geslachtziektebestrijding. In de jaren die volgden kwam de Aidsepidemie naar ons over
gewaaid, met alle gevolgen van dien. Vanuit de GG&GD Amsterdam
werkten we in de frontlinie van de aidsepidemie en heb ik in de functie verpleegkundig aidsconsulent
in het OLVG opgezet.
Inmiddels was ik moeder geworden van tenslotte 3 zonen en verhuisden wij naar Almere, waar ik in
1991 bij de GGD Flevoland ben gaan werken als sociaal verpleegkundige infectieziekten en als
coördinator van het buddyproject Flevoland. In 1998 was ik actief betrokken bij het opzetten van het
meldpunt verwaarlozing vervuiling en mishandeling.

Later werd dit de afdeling Vangnet en Advies, waar ik tot 2012 als zorgcoördinator werkzaam was. Dat
betekende veel huisbezoeken in de polder in directe samenwerking met politie, woningbouwverenigingen en zorgverleners.
In 2008 ben ik, naast dit werk bij de GGD, als invaller gaan werken in Hospice Kajan in Hilversum, wat
in 2012 resulteerde in een vaste baan als verpleegkundige bij dit hospice. Zo was ik weer terug “aan
het bed”, nu als verpleegkundige in de palliatieve zorg, een prachtig vak. Ik heb 4 modules post-hbo
palliatieve zorg mogen doen en was vanuit Kajan actief betrokken bij het opzetten van een Patz
overleg in Hilversum, samenwerkingsverband tussen huisartsen en thuiszorg in de palliatieve zorg.
Mijn aandachtsgebied binnen het hospice was het implementeren van het multidisciplinaire overleg.
Met alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan hoop ik als coördinator, in samenwerking met het
bestuur, de assistent coördinatoren en uiteraard de vrijwilligers, een constructieve bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van de Hospice Almere. Het hebben van een eigen identiteit van de
Hospice in Almere vind ik belangrijk in deze tijd, waarin er allerlei ontwikkelingen in de palliatieve zorg
gaande zijn. Ik beschouw de vrijwilligers als ‘het goud ’van de hospice. Zij verdienen in de eerste
plaats zorg en aandacht en ondersteuning bij dit mooie en bijzondere werk. Ik heb veel zin om samen
met jullie, Petra, Lonneke en Ina aan de slag te gaan. Jullie gaan mij zien en ik jullie, Ik kijk ernaar uit.
Nicoline
VOG-verklaring.
In principe dient iedere vrijwilliger die voor ons Hospice werkzaam is, te beschikken over de
zogenaamde VOG-verklaring, die wordt afgegeven door de Gemeente. Deze verklaring wordt samen
met een kopie van een geldig identiteitsbewijs in onze administratie bewaard. Helaas is daar de
afgelopen periode te weinig aandacht voor geweest, waardoor onze administratie niet meer up to date
is.
Zoals u wellicht uit de pers vernomen zult hebben, is de prijs van een VOG-verklaring fors verhoogd.
Indien wij als Hospice de kosten van de nieuwe VOG-verklaringen voor onze rekening zouden moeten
nemen voor nieuwe vrijwilligers, zal het betekenen dat we op jaarbasis tussen de € 800,00 en €
900,00 hieraan kwijt zouden zijn. Dit nog los van de kosten voor de huidige vrijwilligers die deze
verklaring niet hebben
Als bestuur vinden wij het niet gepast, om aan vrijwilligers te vragen de kosten voor een VOGverklaring voor hun rekening te nemen.
Het bestuur heeft daarom besloten om vanaf nu te gaan werken met de verklaring die is ontwikkeld
door onze koepelorganisatie de VPTZ. Die verklaring zal worden voorgelegd aan de nieuwe
vrijwilligers en de bestaande vrijwilligers waaraan we een dergelijke verklaring niet hebben gevraagd.
Daarnaast zal hij worden aangeboden aan de vrijwilligers, waarvan de termijn van de VOG-verklaring
(3 jaar) verloopt.
Wij gaan in de komende maanden de administratie weer op orde brengen en zullen de vrijwilligers
verzoeken om hun gegevens weer compleet te maken. Als je vragen hebt over dit onderwerp neem
dan even contact op met onze secretaris. Het e-mailadres is: hamaker.dick@gmail.com
Ervaringen delen
Wij willen in deze nieuwsbrief telkens een vrijwilliger uitnodigen om haar/zijn ervaring in de Hospice
met de andere vrijwilligers te delen. Waarom doe je dit werk, wat heb je meegemaakt aan ervaringen
en dergelijke. Waar loop je tegenaan en wat zou wellicht anders/beter kunnen in ons Hospice.
Wij vragen aan de vrijwilliger die een stukje heeft geschreven voor de nieuwsbrief om het stokje door
te geven aan een ander die zij/hij kent. Als eerste zullen we Petra vragen om iets te schrijven, daarna
laten we het aan jullie over om het stokje door te geven.
Verbeterde financiering Hospices. ‘
Het ministerie van VWS stelt vanaf 2017 2 miljoen euro extra beschikbaar voor vrijwilligers die
ondersteuning bieden bij mensen thuis of in hospices, maar ook in bijvoorbeeld verpleeghuizen en
verzorgingshuizen. Jarenlang heeft het ministerie een vast bedrag voor scholing betaald, maar door
de gestegen prijzen voor scholing moesten instellingen steeds meer uit eigen vermogen hiervoor
betalen
VWS geeft subsidies aan organisaties voor vrijwillige palliatieve zorg en netwerken palliatieve zorg. Dit
is geregeld in de Regeling Palliatieve Terminale Zorg die geldt tot 1 januari 2017. VWS heeft de
bestaande regeling geëvalueerd en komt met voorstellen om de regeling vanaf 2017 voort te zetten.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2017 zijn:
• de ophoging van het totale beschikbare bedrag per jaar;
• de mogelijkheid om ook de inzet van vrijwilligers in de intramurale zorg mogelijk te maken;
• het verschil in tarieven tussen bijna-thuis-huizen en high care hospices wordt minder groot,
terwijl het maximale bedrag van beide soorten voorzieningen wordt verhoogd ten opzichte van
2016.
De aanvraag van de Hospice is gebaseerd op de gemiddelde aantallen cliënten van 2013, 2014 en
2015. In een fictief rekenmodel waarin de aantallen van 2016 als uitgangspunt zijn genomen, vallen
de nieuwe tarieven tussen de 8 en 10% hoger uit dan de tarieven van 2016. Voor ons Hospice van
belang, omdat naast het de ontvangen bijdrage van VWS en de eigen bijdrage van de bewoners, wij
nog steeds uitkomen op een negatief exploitatieresultaat. Onder andere de extra bijdrage van de
Vrienden van het Hospice en andere inkomsten, hebben ertoe geleid dat wij -behalve in 2016- elk jaar
met een positieve exploitatie hebben kunnen afsluiten.
Nederland kent zo’n 11.000 vrijwilligers die dit belangrijke werk doen. Zij ondersteunen de mensen die
palliatieve zorg ondergaan, de mensen om hen heen en de professionals die deze zorg verlenen.
Voor hun inzet ontvangen zij geen vergoeding. Het geld dat in de regeling palliatieve terminale zorg
omgaat wordt onder meer besteed aan training en coördinatie van de inzet van vrijwilligers.
Over deze nieuweafspraken is uitgebreid overleg gevoerd met koepelorganisaties als VPTZ
Nederland, de Associatie Hospice Zorg Nederland, Fibula en stichting PAL.
De verwachting is dat de definitieve wijziging zeer binnenkort bekend gemaakt zal worden
Reactie Anton Zuure, penningmeester
Onze koepelorganisatie de VPTZ heeft goed werk geleverd bij de tot stand komen van dit akkoord met
de staatsecretaris van VWS.
In de huidige situatie is sprake van een vast bedrag (zogenaamde lumpsum vergoeding) vanuit het
ministerie. Dit had voor de Hospice een tweetal gevolgen:
- het bedrag werd niet geïndexeerd, terwijl de kosten voor de Hospice wel toenamen;
- het bedrag werd verdeeld over alle opnamedagen van Hospices in Nederland. Dat betekende
dat als er veel opnamedagen zijn in alle Hospices, de vergoeding van VWS per opname dag
lager werd Terwijl bij weinig opnamedagen in Nederland, het bedrag wat wij ontvangen van
het Ministerie toeneemt. Voor de penningmeester een lastige zaak om in een begroting in te
schatten wat de mogelijke vergoeding uit Den Haag zou kunnen zijn.
Deze overeenkomst zal in ieder geval betekenen, dat door het toepassen van een indexatie een
reëlere vergoeding zal worden gegeven. Ik had graag gezien dat met het Ministerie overeen was
gekomen, om een vast bedrag per opname te vergoeden aan ons Hospice. Nu moet nog steeds
worden ingeschat wat de mogelijke vergoeding zou kunnen zijn uit Den Haag.
Kijkende naar het totaal van de afspraken dan kunnen we tevreden zijn. Ten opzichte van de
bestaande situatie is dit een al jaren bepleite vooruitgang.
Samenwerken met derden
Regelmatig krijgen wij verzoeken van bedrijven of instellingen of zij met ons kunnen samenwerken.
Dat kan zijn het plaatsen van advertenties in gidsen, of op onze website verwijzingen plaatsen naar
bedrijven. Maar ook het neerleggen van brochures op ons Hospice tegen een te betalen vergoeding.
Als bestuur hebben wij het besluit genomen niet op dergelijke verzoeken in te gaan. Als Hospice zijn
we onafhankelijk van derden en dat willen we ook graag zo behouden. Ingaan op bepaalde verzoeken
kan betekenen, dat daarmee een bedrijf of instelling een voorkeursbehandeling wenst of krijgt.
Wij zijn van mening dat onze bewoners en familieleden zelf moeten kunnen bepalen, van welke
dienstverlener men gebruik wil maken.
Nog uit te voeren werkzaamheden in 2e halfjaar 2016
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