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Jaarverslag Johannes Hospitium 2018 

 

Voorwoord 

❖ Van de voorzitter  

 

In september 2018 vierde het Johannes Hospitium in Wilnis haar twintigste 

verjaardag. Het was een even vrolijke als stijlvolle viering met medewerkers, 

vrijwilligers en (oud) bestuursleden. Gastspreker Marinus van den Berg hield de 

genodigden een spiegel voor met hele persoonlijke reflecties over palliatief 

terminale zorg. 

Met steun van velen is het mogelijk een prachtige palliatieve voorziening als het 

Johannes Hospitium in stand te houden. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Dat 

gaat niet van zelf.  Wij moeten creatief met de beschikbare middelen om gaan. 

Het afgelopen jaar zijn wij niet in de rode cijfers gekomen.  Dat is gelukt dankzij 

de inzet van onze financiële mensen en alle anderen die daar aan hebben 

bijgedragen.    

 

Er is hard gewerkt om goede zorg te realiseren, maar ook om allerlei activiteiten 

in en om ons huis op te zetten. Activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van 

bewoners en medewerkers. Ons Hospice, bruist van energie. En de sfeer in ons 

huis is goed, zowel bewoners als medewerkers geven daar hoog van op. Ook dat 

gaat niet van zelf. 

Dit jaarverslag geeft u inzicht in de vele activiteiten.  

 

Ik wil graag mijn vertrouwen uitspreken in de toekomst van ons huis. Het is alle 

jaren gelukt de kwaliteit van de zorg onverminderd hoog te houden. Dat is een 

grote prestatie. 

 

Graag wil ik mijn erkentelijkheid uit spreken aan allen die op welke wijze dan ook 

bijdragen aan ons Huis. Zonder uw steun kan het niet. 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, 

 

Klaas Dirk Bruintjes, voorzitter 

 

 

 

 



Jaarverslag Johannes Hospitium 2018   pag. 2 

 

Onze zorg 

Bewoners (in cijfers) 

 Totaal Man Vrouw 

Aantal opgenomen 

bewoners 
87 40 47 

Gemiddeld aantal 

opnamedagen 
19,8 23,8 16,8 

Gemiddelde leeftijd bij 

opname 
76,5 75,2 77,5 

Aantal overleden 

bewoners 
75 35 40 

Aantal opnames 

beëindigd anders dan 

door overlijden 

8 3 5 

Aanmeldingen 

door/via       

Bewoner of naaste 10 4 6 

Huisarts/POH 46 22 24 

Transferbureau 15 7         8 

Thuiszorg 1 0         1 

Ziekenhuis 12 6 6 

Anders 2 1 1 

Onbekend 1 0 1 

Doel opname       

Onbekend 1 1 0 

Last resort 84 37 47 

Verblijfplaats voor start hospicezorg     

Thuis 50 21 29 

Woonzorgcentrum 6 2 4 

Ziekenhuis 30 17 13 

Anders 1 0 1 

 

❖ De bezettingsgraad in 2018 was 75,7 %.  

 
 
 
 



Jaarverslag Johannes Hospitium 2018   pag. 3 

Bij de cijfers 
 

❖ In vergelijking met 2017 hebben wij in 2018: 2 bewoners meer opgenomen, zijn 
er 4 bewoners meer overleden en zijn er 3 bewoners meer uitgeplaatst. De 
eerste drie maanden van 2018 was het erg rustig, maar daarna waren alle 
kamers bijna comtinue bezet. 
Opvallend was dat er in 2018 bijna 2x zoveel aanmeldingen waren als in 
voorgaande jaren (in 2016: 24 en in 2017: 28 aanmeldingen) Dit zijn de 
aanmeldingen die uiteindelijk niet tot een opname hebben geleid om 
verschillende redenen. 

 
Aanmeldingen totaal: 60 (man 25, vrouw 35) 

 
Reden: 

• Wil zelf (nog) niet    1x 

• Onduidelijkheid over indicatie  4x 

• Overleden in ziekenhuis           18x 

• Overleden thuis            11x 

• Opgenomen in ander hospice 
of verpleeghuis            11x 

• Afgemeld vanwege actuele 
euthanasiewens    1x 

• Niets meer van gehoord           14x 
 
Waardering voor onze zorg  

❖ Ongeveer 6 weken na overlijden worden nabestaanden geattendeerd op de 

mogelijkheid om via Zorgkaart Nederland op onze website hun waardering voor 

onze zorg aan hun dierbaren, te geven. 

Onze zorg werd  in 2018 met een gemiddelde van 9.5 gewaardeerd.  

IDO 

❖ Elke week, op de dinsdagochtend, wordt het Interdisciplinair overleg(IDO) 

gehouden. In dit overleg worden de individuele, opgenomen bewoners 

besproken. Aan het IDO nemen deel de dienstdoende huisarts en 

verpleegkundige, de algemeen coördinator, geestelijk verzorger en eens per 

twee weken neemt ook een bestuurslid, zijnde een arts, deel aan dit overleg. 

Nazorggesprekken 

❖ Nabestaanden van bewoners worden na het overlijden altijd uitgenodigd voor 

een nazorggesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door de 

verpleegkundigen. 

Prezo 

❖ In november heeft het hospice zich, na intensieve voorbereiding, opnieuw 
onderworpen aan een audit, van het PREZO kwaliteitssysteem. Tijdens de audit 
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zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers, vrijwilligers en bewoners en 
naasten. 
 
De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN), waarin het Johannes Hospitium is 
vertegenwoordigd, maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een 
nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding en reikt het Keurmerk 
Palliatieve Zorg uit na een positieve uitkomst van de audits en zo kon ook ons 
hospice het hernieuwd verkregen Keurmerk met gepaste trots in ontvangst 
nemen. 
 

EZD (Elektronisch Zorgdossier) 

❖ Medio oktober 2016 is het papieren zorgdossier vervangen door een elektronisch 
zorgdossier (EZD) en sindsdien is het steeds meer een onderdeel geworden van 
de totale zorgverlening aan de bewoners, het wordt gebruikt door alle disciplines: 
huisartsen, verpleegkundigen en de geestelijk verzorger. De methode van 
Palliatief Redeneren, die de basis is van het EZD, is door het gebruik van het 
EZD volledig geïntegreerd in de zorg. Het Zorgpad Stervensfase dat medio 2017 
werd toegevoegd, wordt inmiddels veelvuldig gebruikt. Het is nog niet gelukt om 
een Elektronisch Voorschrijfsysteem voor medicatie te koppelen aan het EZD, 
maar de verwachting is dat dit in 2019 tot de mogelijkheden behoort. 

 
Het gebruik van Palliatief Redeneren in de zorg door de verpleegkundigen en het 
mondelinge overleg en de overdrachten hierover met de zorgvrijwilligers, hebben 
tot gevolg gehad dat ook de zorgvrijwilligers zich deze methode meer en meer 
eigen maken. Zij rapporteren over de verschillende palliatieve domeinen in een 
papieren dossier en dragen de zorg voor de bewoners op deze manier over naar 
elkaar. 

 
Medische zorg 
 
❖ De medische zorg voor de bewoners is in handen van de vier huisartsen van de 

praktijk Gezond Wilnis, die afwisselend iedere week in de ochtenden aanwezig 
zijn. 
Indien de bewoner dit wenst kan de eigen huisarts de zorg blijven geven. 
 

Cirkelteam 
 

❖ Het Cirkelteam is een team van experts op het gebied van palliatieve zorg. Het 

Cirkelteam De Ronde Venen bestaat uit een kaderhuisarts, 2 verpleegkundigen  

(waarvan een verpleegkundige van het Johannes Hospitium) en een coördinator 

van de stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven (VTS). Zij zijn allen 

gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Dit betekent dat zij extra kennis hebben 

over wat er kan spelen tijdens het ziekteproces in de laatste periode van iemands 

leven. Dit gaat om medische kennis, bijvoorbeeld over pijnbestrijding en het 

verminderen van andere lichamelijke klachten. Maar ook kennis omtrent 

verwardheid, angst, psychische problemen en levensvragen. Daarnaast zetten zij 

hun kennis in om ook vragen op het sociale domein zoals 

mantelzorgondersteuning te kunnen beantwoorden.  
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Personeel 

 
❖ Op 31 december bestond het personeel uit veertien medewerkers: tien 

verpleegkundigen, een algemeen coördinator die ook gedeeltelijk een 

verpleegkundige functie heeft, een coördinator vrijwilligers, twee medewerkers op 

het secretariaat en een geestelijk verzorger. Totaal aantal fte 7.5. 
 

Het ziekteverzuimpercentate was 14,3 %. Dit percentage is het gevolg van 

langdurige ziekte van een van de medewerkers. 
 

Scholing 

❖ Alle verpleegkundigen hebben deelgenomen aan de scholing Voorbehouden 

Handelingen in het Amsterdam Medisch Centrum. 

 

Op individuele basis volgden verpleegkundigen diverse trainingen en namen deel 

aan symposia. 

 

Alle verpleegkundigen zijn aangesloten bij de Vereniging voor Verplegenden en 

Verzorgenden. 

Mutaties 

❖ Per 1 juli vertrok Mieke Zuidendorp als verpleegkundige. Mieke was 

verpleegkundige betrokken bij het Johannes Hospitium vanaf de oprichting. Zij 

heeft veel vrijwilligers ingewijd in de palliatieve zorg.  

Op een druk bezochte receptie eind juni bij de Zeilschool in Vinkeveen, werd 

Mieke in het zonnetje gezet en mede door de komst van veel (oud) medewerkers 

en (oud) vrijwilligers liep deze bijeenkomst uit op een ware reünie. 

 

Ook namen wij in kleine kring afscheid van Hilly Bol, muziektherapeute. Hilly 

kwam 15 jaar lang, meestal op de woensdagmiddag, met haar harp naar het 

hospice om voor de bewoners te spelen, hetzij op de kamers, hetzij in de voor- 

en achterhal. Ook was haar prachtige harpmuziek te horen bij veel 

herdenkingsbijeenkomsten. Tijdens dit afscheid klonk nog een keer haar muziek 

in het hospice. 

 

Op 1 juli kwam Yvonne Boshuizen in dienst als verpleegkundige en 1 september 

Barbara van Ginkel als oproepverpleegkundige. 
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Organisatie 

Onderhoud, preventie en veiligheid 
 
Bad 
 
❖ Dit wordt gereinigd na gebruik volgens de procedure. Daarnaast wordt, mocht het 

bad niet gebruikt worden, elke 5 dagen gespoeld om evt. Legionellabesmetting te 
voorkomen. Dit geldt ook voor kranen en douches. Het wordt door de nachtdienst 
gedaan en afgetekend op de werklijst in de map ‘wachtoverdracht’. 

 
Airco’s 
 
❖ Deze worden per kwartaal nagekeken en zo nodig worden de filters 

schoongemaakt. (zie lijst in het logboek koelinstallatie). Jaarlijks komt het 
installatiebedrijf (en bij problemen) controleren.  

 
Brandpreventie en de AED 

 
❖ Jaarlijks komt de brandweer een inspectie houden of het huis aan de 

voorwaarden voor veiligheid voldoen, waar wij dan ook een rapport van krijgen. 
De blusmaterialen worden jaarlijks gecontroleerd. Ook is er een jaarlijkse BHV 
training en in 2018 vanwege drukte in huis is hiervoor uitgeweken naar een 
andere locatie voor de praktijkoefening, waarbij de verpleegkundigen en de 
coördinatoren getraind worden in alarmeren en evt. ontruimen. In huis is 
nogmaals aandacht geschonken aan de werking van het brandmeldpaneel. 
Ook de AED die in huis is, wordt jaarlijks gecontroleerd en tijdens de BHV 
training wordt daarmee geoefend. De brandmeldinstallatie wordt maandelijks 
gecontroleerd door het daartoe opgeleid persoon en in het logboek genoteerd. 
Ook deze wordt 1x per jaar door het installatiebedrijf gecheckt. 

 
Risico Inventarisatie en- Evaluatie 
 
❖ In 2017 zijn de punten die eind 2016 bij de inventarisatie naar voren kwamen, 

aangepast. In 2018 is volgens deze richtlijnen gewerkt. 
 

Stages 
 
❖ In 2018 hebben wij in totaal 13 stagiaires mogen verwelkomen. 

Deze stagiaires kwamen 1 of 2 dagen stage lopen in het kader van oriëntatie op 
de ketenzorg, zij volgden allemaal de Verpleegkundige vervolgopleiding 
Oncologie in het Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein of Utrecht. 

 
De samenwerking met de opleider van de Oncologie opleiding van het Antonius 
ziekenhuis verliep goed. Sinds 2016 is er structureel contact, waarbij alle 
studenten van deze opleiding de mogelijkheid geboden wordt om een aantal 
dagen stage te lopen in het Johannes Hospitium. 
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In 2018 is er contact ontstaan met de praktijkopleider van Zorggroep De 
Vechtstreek. Onder deze organisatie vallen de volgende huizen: De Aa in 
Breukelen, Het Kampje in Loenen en Overdorp in Kockengen.  
Zorggroep De Vechtstreek verzorgt de (verkorte) opleiding tot verpleegkundige 
niveau 4. Hierbij stromen verzorgenden IG niveau 3 in tijdens het 3de jaar van de 
verpleegkundige opleiding. In overleg met de praktijkopleider wordt bekeken 
welke studenten in aanmerking komen voor een stageperiode van ongeveer 4 
weken in het hospice. De eerste stagiaire van deze opleiding komt in januari 
2019 stage lopen. 

 
Maatschappelijke stage 
 
❖ In 2018 hebben 2 leerlingen van het Veenlandencollege in Mijdrecht in het 

hospice hun maatschappelijke stage gelopen. Zij verleenden hand- en 
spandiensten aan de koks en aan de bloemendames. 

 

Automatisering 

❖ In september 2017 werd een nieuw intern automatseringssysteem in gebruik  

genomen. Aanvankelijk liepen de gebruikers hier en daar nog tegen wat 

kinderziektes aan, maar die werden in de eerste maanden van 2018 vaak snel en 

vakkundig verholpen. Met name over het gebruiksvriendelijke, zelf in te vullen 

rooster is men zeer te spreken. 

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een vernieuwen van de website. 

Deze wordt i.s.m. Reclamebureau Switch vormgegeven en de verwachting is dat 

deze medio volgend jaar ‘de lucht in’ kan.  

Raadsvergaderingen en clusters 

❖ De in 2015 ingestelde raad, had tot doel de zelfsturendheid in de organisatie te 

bevorderen en ook het feit dat de functie van vrijwilligers coördinator niet werd 

ingevuld was daarvoor een reden. In de raad waren vanuit alle clusters 

vrijwilligers  vertegenwoordigd. Deze vorm van vergaderen heeft zeker zijn nut 

bewezen en de communicatie onderling verbeterd. Nu er weer een vrijwilligers 

coördinator in dienst is getreden, is in maart de laatste raadsvergadering 

gehouden. Ook de clusters hebben voor de laatste maal vergaderd. Het cluster 

van de koks heeft aangegeven graag tweemaal per jaar bij elkaar te willen blijven 

komen. 

PR-commissie 

❖ De slapende PR-commissie is weer nieuw leven ingeblazen en dat heeft meteen 

een lange lijst met PR-activiteiten opgeleverd. Een ervan is het meer bekendheid 

geven aan het hospice ‘aan de overkant van het kanaal’. Daar zullen door 

vrijwilligers bij de huisartsenpraktijken in Baambrugge, Abcoude en Breukelen 

folders voor in de wachtruimtes worden afgeleverd.  
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Van het Bestuur 

Bestuursvergaderingen 

❖ Het bestuur is in 2018 zes keer bij elkaar geweest: in februari, mei, juni, 

augustus, oktober en december.  

Regelmatig was er overleg tussen algemeen coördinator, penningmeester en 

voorzitter. De penningmeester was regelmatig in het hospice om toezicht te 

houden op de financiële gang van zaken.  

Bestuursleden namen deel aan interne vergaderingen AMO en IDO. 

. 

Samenstelling bestuur 

❖ Aan het eind van het kalenderjaar namen de bestuursleden Evelien de Jonge – 

Wiemans en Ineke von Hertzberg afscheid van het bestuur. Zij zaten twee termijn 

van vier jaar in het bestuur van het Johannes Hospitium. Wij zijn Evelien en Ineke 

erkentelijk voor hun inzet. 

Per 31 december 2018 was de samenstelling van het bestuur 

De heer K.D. Bruintjes, voorzitter 

De heer E.H.C. Schellekens, penningmeester 

Mevrouw C. Jonkers – Schuitema 

De heer G.J.P.M. Jonkers, internist 

 

De penningmeester heeft zich in de periode vanaf september 2017 intensief 

bezig gehouden met de financieel-administratieve kant van het hospice. Per juni 

2018 is de heer Jerry van Vuure tijdelijk in dienst getreden van het hospice, om 

dit werk te verfijnen en af te maken. Het gaat dan om de geldstromen, de 

urenadministratie, volledigheid van de administratie en automatisering.  

Onderwerpen die zijn behandeld door het bestuur 

❖ Subsidie VWS, betaling Careijn, bijdragen WMO, Standpunt euthanasie, 

Twintigjarig bestaan  Hospice, Afspraken met de Stichting Vrienden, 

Automatisering, Cirkel team, vacatures verpleegkundigen, scholing  vast 

personeel  en vrijwilligers, Financiën, Prezo, Invulling kantoorfunctie, AVG, 

Relatie met de Stichting Thuis Sterven, relatie met de Associatie Hospicezorg 

Nederland (AHzN), nieuwe website, vacatures bestuur. 

Financiën 
 
❖ Relatief weinig van onze opbrengsten en kosten kunnen door ons worden 

beïnvloed omdat het meeste vast ligt in de CAO en in andere langlopende 
overeenkomsten. Te denken valt aan kosten van salarissen, huur, automatisering 
en administratie. 
Aan de opbrengstenkant ontvingen wij voor de verleende zorg vergoedingen van 
Careyn evenals een vrijwilligerssubsidie van het Ministerie van VWS. Door een 
stijgend aantal opnames en een bijbehorende hogere zorgbijdrage van de 
bewoners, zijn onze inkomsten in gunstige zin beïnvloed. 
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Aan de kostenkant zijn wij beperkt in mogelijkheden uitgaven aan te passen aan 
onze inkomsten. Door ons steeds ‘zakelijker’ op te stellen, is het gelukt om ons 
kostenpatroon te verlagen.  
Het jaar 2018 hebben wij kunnen afsluiten met een bescheiden positief resultaat 
van € 14.333. Er is hiermee een einde gekomen aan een lange periode van 
relatief grote tekorten waarvoor de Stichting Vrienden steeds heeft willen 
bijspringen.  
Het blijft onze doelstelling om in de toekomst te werken met een jaarlijks 

sluitende begroting. Of dit blijvend zal lukken kan gezien worden als een grote 

uitdaging omdat, naar verwachting, de hoogte van zorgvergoedingen die wij 

zullen ontvangen onder druk komen te staan als gevolg van verdere 

bezuinigingen in de gezondheidszorg. 
 

Lustrum 

❖ Dit jaar vierde het Johannes Hospitium haar twintig jarig bestaan. Twintig jaar 

palliatieve zorg in De Ronde Venen e.o. Iets om trots op te zijn en om te vieren 

met iedereen die betrokken is en in het verleden was bij het hospice.. 

De festiviteiten begonnen begin juli in aanwezigheid van o.a. bestuursleden, 

medewerkers en vrijwilligers met het hijsen van de lustrumvlag in het tuin van het 

hospice door wethouder Kicky Hagen. 

Op 14 september werd het Lustrumfeest gevierd. Veel (oud) medewerkers en – 

vrijwilligers kwamen samen in Restaurant Kamerijck in Kamerik om eerst 

aandachtig te luisteren naar Marinus v.d. Berg, de bekende pastor en deskundige 

op het gebied van rouwverwerking. Hij hield op inspirerende wijze de aanwezigen 

een spiegel voor en tegelijkertijd sprak hij zijn waardering uit voor al diegenen die 

met elkaar de voorbije 20 jaar 1500 bewoners en hun naasten liefdevol hebben 

bijgestaan in de laatste fase van hun leven.  

Toen was het tijd om met elkaar in de buitenlucht sportief bezig te zijn en daarna, 

tijdens het voortreffelijke buffet werd de vrolijke noot gebracht door Barbara 

Breedijk, comédienne. Met een prachtig lied, waarin op een humoristische manier 

een aantal aspecten van het hospice werden bezongen, werd deze 

lustrumviering besloten.    

 

Vrijwilligers 
 

In cijfers 

 

❖ Op 31-12-2018 waren er 115 vrijwilligers (94 vrouwen, 19 mannen) verdeeld over 
 

53 zorgvrijwilligers 
13 koks 
4 huishouding 
17 gastvrouwen 
11 tuin en techniek 
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7 bloemendames en pr 
4 Stichtingsbestuursleden 
6 bestuursleden van Stichting Vrienden Van 

 
De gemiddelde leeftijd is 65,1 jaar 

 
Er vertrokken 19 vrijwilligers (waaronder 2 bestuursleden) en 13 nieuwe 
vrijwilligers meldden zich aan. 

 

Scholing 

❖ Op 22 januari en 3 december was er een hand-voetmassage cursus, voor alle 
zorgvrijwilligers en gastvrouwen. 

 
Op 8 mei en 27 september was er een praktische vaardigheden training, voor alle 
zorgvrijwilligers. 

 
In het voorjaar en najaar werd er een (verplichte) introductieavond voor alle 
nieuwe vrijwilligers en medewerkers gehouden. Op deze avonden worden de 
verschillende aspecten van palliatieve zorg belicht. 

 
Inspiratie- en thema avonden. 
 
❖ Op 29 januari werd er een Inspiratie avond gehouden voor alle vrijwilligers, met 

als thema: “Schokbrekers in de Communicatie in de communicatie met bewoners 
en hun naasten” o.l.v. Christien de Jong, psychotherapeut  
Deze inspirerende, goed bezochte avond was georganiseerd in samenwerking 
met het hospice in Vleuten en werd gehouden in de aula van de OBS de 
Willespoort. 

 
Op 4 april (met een herhaling op 22 mei) was er een thema avond: 
“Palliatieve sedatie en Euthanasie” o.l.v. Mitzy Tielman en huisarts Cees de 
Vries. De thema avonden zijn toegankelijk voor alle vrijwilligers en medewerkers. 

 
Op 22 november (met een herhaling in januari 2019) werd er weer een Inspiratie 
avond gehouden met als thema: “Op de drempel van de Dood”. 
o.l.v. van Linda Vroom en Mitzy Tielman 
Deze avonden waren ook weer voor alle vrijwilligers en medewerkers. 

 
Vergaderingen 
 
❖ In het voorjaar waren er voor de laatste keer de clusteravonden van de 

zorgvrijwilligers, omdat er nu weer een coördinator vrijwilligers is. 
Ook was er voor de laatste keer een raadsvergadering.In het voorjaar en najaar 
was er een koksoverleg en gastvrouwenoverleg en in het najaar ook een overleg 
met de bloemendames en huishouding. 
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Bijzondere bijeenkomsten 
 
❖ Op 11 januari werd aan alle vrijwilligers en medewerkers door de familie van een 

bewoner die in het hospice is overleden, een Amsterdam Light rondvaart met 
diner aangeboden. Tot slot kreeg iedereen een tas mee met daarin een stenen 
olifant om zelf te beschilderen. Als dank voor deze prachtige avond werd de 
familie later een boek aangeboden met daarin kaarten met  persoonlijke 
bedankjes en herinneringen. 

 
Op 5 februari “Creatief met olifant”, georganiseerd door Mitzy Tielman. Een 
aantal vrijwilligers beschilderden, op hun eigen weze, die avond de olifant die we 
na afloop van de rondvaart hadden gekregen.  
 
Op 12 juni was er de bijeenkomst “Zicht op er zijn”, onder leiding van prof. dr. 
Anna Goossensen van de Universiteit voor Humanistiek en onderzoekster Marlou 
Otten, in het kader van het onderzoek waaraan het hospice heeft meegewerkt. 
Aan de aanwezige vrijwilligers en medewerkers werd gevraagd over bepaalde 
casussen na te denken en hun eigen gevoel daarbij aan te geven. De leidende 
vraag was ‘wat is nu eigenlijk goede zorg? Deze bijeenkomst gaf de 
onderzoekers veel input voor het vervolg van hun onderzoek naar de kwaliteit van 
vrijwilligers in de palliatieve zorg 
 
12 december Kerststukken maken. Met een aantal vrijwilligers en medewerkers 
kon bij Ineke Oudshoorn aan het Donkereind een kerstkrans of guirlande 
gemaakt worden. 
 
Op 17 december werd de jaarlijkse Adventsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk in 
Wilnis gehouden.  

 

 

Activiteiten in huis en daarbuiten 

Herdenkingsbijeenkomsten 

❖ Dit jaar zijn 5  herdenkingsbijeenkomsten gehouden, waarvoor naasten van 
bewoners, die een aantal maanden geleden in het hospice zijn overleden, 
worden uitgenodigd.  
Een kleine groep medewerkers en vrijwilligers bereidt deze kleinschalige 
bijeenkomsten voor.  
Per keer wordt een thema uitgewerkt. Thema’s waren o.a. “Rust” , “Tussentijd” , 
“Kwetsbaarheid”. 

 
Naast muziek, gedichten en een korte overdenking wordt elke bewoner herdacht 
met het uitspreken van de naam, er wordt voor haar of hem een kaarsje 
aangestoken door een aanwezige naaste en er wordt een witte roos in een vaas 
gezet (bij afwezigheid van een naaste doet een aanwezige vrijwilliger dat). 
Ook voor persoonlijke inbreng van de naasten is ruimte. 
 



Jaarverslag Johannes Hospitium 2018   pag. 12 

Uit de reacties na afloop van deze avonden blijkt dat deze herdenkingen zeer op 
prijs worden gesteld.  
 

Zondagmiddagconcertjes 

❖ Dit jaar werden er op drie zondagmiddagen huiskamerconcerten gegeven in het 
hospice. Deze concertjes zijn voor de bewoners en hun naasten, en voor de 
vrijwilligers en medewerkers. 
Letta van Maanen komt dan verschillende muziekstukken spelen op de piano, en 
neemt dan iemand mee die wat komt vertellen. 
De verhalen en muziekstukken worden op elkaar afgestemd. 
Op 25-2 kwam beeldhouwster Marjolein Berger mee, die verhalen en gedichten 
vertelde bij verschillende eigen gemaakte kunstwerken. 
Op 23-9 las Elza Vis korte verhalen voor en 16-12 liet Carla van Baarsen 
verschillende klankschalen horen. 
Het waren mooie middagen en aanwezige bewoners, familie en vrijwilligers 
genoten ervan. 
 

Open huis 

❖ Op 3 februari en 26 mei werd er in het hospice Open Huis gehouden. 
De opkomst was niet groot, maar we hebben iedereen alle aandacht kunnen 
geven, dat de bezoekers erg op prijs stelden. Aanwezig zijn dan een gastvrouw, 
zorgvrijwilliger en coördinator.  

 
 

Bezoek voor het hospice 

de VVD 

❖ Op 1 februari kwam een delegatie van de plaatselijke VVD op de koffie in het 

hospice. Zij wilden, in het kader van hun rondje langs organisaties met veel 

vrijwilligers ook graag een keer bij het Johannes Hospitium kijken en hun 

waardering uitspreken voor het mooie werk dat zoveel vrijwilligers hier doen. Ook 

kwam ter sprake de financiering van de hospicezorg, die soms voor verschillende 

uitleg vatbaar is. Van zowel vanuit de politiek als ook van de kant van het hospice 

werd de hoop uitgesproken dat door dit bezoek het in de toekomst wat 

eenvoudiger wordt om in voorkomende gevallen bij de plaatselijke politiek aan te 

kloppen. 

het VSB fonds 

❖ Een delegatie van de Vrienden ontving op 20 maart een delegatie van het 

bestuur van het VSB-fonds.  Het VSB-fonds heeft vorig jaar een groot bedrag 

aan het hospice geschonken waarvan het nieuwe bad gerealiseerd kon worden.  

De heren van het fonds wilden met eigen ogen wel eens zien wat er met het geld 

gebeurd was en zo kregen zij uitleg in de badkamer welke mogelijkheden dit 

mooie bad heeft. Ze werden nogmaals heel hartelijk bedankt, in aanwezigheid 

van alle in huis aanwezige vrijwilligers, bestuursleden en arts.  

. 
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Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium 

❖ De Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium ondersteunt het hospice en 
maakt ons bestaan mogelijk, mede door ontvangen giften uit acties, legaten en 
vaste donaties ‘De Vrienden’ leveren op deze manier een bijdrage aan het goed 
functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze bewoners.  

 
Het bestuur van de Vrienden bestaat oer 31 december uit: 

 
De heer R. Kerkhoven, voorzitter 
De heer J. van Schie, penningmeester 
Mevrouw A. Kool-van Zijl 
Mevrouw M. Reurings 
De heer J. Treur 
Mevrouw A. Vianen 

 

Acties, giften en donaties ten bate van het Johannes Hospitium 

Maestro’s Viribus Unitis 

❖ De Wilnisse muziekvereniging Viriubus Unitis hield op 9 april zijn Maestro -

wedstrijd. Vier amateur-dirigenten lieten zien hoe het dirigeren hen af ging. Het 

was een gezellige, hilarische avond. De muziek van V.U klonk daarbij als een 

klok en aan het eind van de avond werd door een ‘vak’jury  de echte maestro 

gekozen en in het zonnetje gezet. En dat niet alleen. Ook ons hospice kreeg alle 

aandacht. De opbrengst van deze avond was namelijk bestemd voor het 

Johannes Hospitium. Zo kon Wilma aan het eind van de avond een cheque van  

€ 783,- in ontvangst nemen. Hulde aan Viribus Unitis en de Maestro’s voor dit 

initiatief.  

Vrijwillig onderhoud 

❖ Ook in materieel opzicht wordt ons de hand toegestoken. Zoals b.v. van een 

familie waarvan de moeder 18 jaar geleden in het hospice is overleden. Al die 

jaren komen de drie broers en hun zus op een zaterdag in mei met elkaar, o.l.v. 

een van de vrijwillige tuinmannen, de gehele buitenboel van ons huis en het 

tuinmeubilair een flinke beurt geven. Er wordt die dag gepoetst, geboend, 

gesnoeid en gelakt. Uitgebreid koffiedrinken en een gezellige lunch is een 

onderdeel van deze, zeer gewaardeerde, traditie. 

Fietstocht RABO Bank 

❖ De jaarlijks door de RABO Bank georganiseerde fietstocht waarbij de bank een 

bepaald bedrag per gereden kilometer ter beschikking stelt voor veel plaatselijke 

organisaties, leverde voor het hospice € 715,- op aan bij elkaar gefietste 

kilometers. 

Zilveren turfloop 
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❖ De opbrengst van de Zilveren Turfloop die 4 november werd gehouden was 

bestemd voor het Johannes Hospitium en een cheque van € 604.- werd aan het 

begin van de loop door de Vrienden in ontvangst genomen. 

Culinair Baambrugge  

❖ Verdeeld over vijftien huizen waar uitgebreid werd gekookt, gingen 120 inwoners 
van Baambrugge zaterdag 17 november met elkaar tafelen. Het culinaire 
evenement heeft ontmoetingen tot stand gebracht en inwoners meer met elkaar 
verbonden en de opbrengst van dit unieke diner dat een bedrag van € 1111,00 
opbracht, was bestemd voor het hospice. 

Giften en donaties 

❖ Aan giften en donaties (waaronder die van 956 vaste donateurs) kwam in totaal 

een bedrag van € 56.489,00 binnen. 

 

Communicatie en PR-activiteiten 

Johannespost 

❖ In 2018 zijn 8 nummers verschenen van het huisorgaan ‘Johannespost’. De 

redactie bestaat uit 2 vrijwilligers, die wetenswaardigheden, nieuwtjes en 

bespiegelingen uit de organisatie verzamelt en bewerkt en medewerkers en 

vrijwilligers aanmoedigt om ook bijdragen te leveren. Aan deze oproep wordt 

vaak gehoor gegeven. Deze gezamenlijke inspanningen resulteren in een 

gewaardeerd intern nieuwsmedium.  

Persberichten 

❖ Regelmatig worden persberichten en artikeltjes in de plaatselijke kranten 

aangeboden, in de hoop dat deze ook worden opgenomen. Gelukkig is er 

meestal in een of twee (van de drie) lokale bladen wel iets terug te vinden. 

Jaarlijkse Nieuwsbrief voor de donateurs  

❖ Elk jaar omstreeks mei wordt de nieuwsbrief bij de vaste donateurs verspreid. Dit 

jaar, t.g.v. het 20-jarig bestaan van het hospice, ging de nieuwsbrief vergezeld 

van de Gedenkkalender, die vorig jaar in het hospice is ontwikkeld en 

uitgebracht. 

Om portokosten te besparen wordt voor de bezorging een beroep gedaan op 

vrijwilligers en medewerkers om in hun postcode gebied een stapeltje 

nieuwsbrieven te bezorgen en dat lukte ook dit jaar weer goed. 

Excellente Kenniszorgmarkt 

❖ Op uitnodiging van het St Antonius Ziekenhuis locatie Leidse Rijn kon het 

hospice een kraam bemensen op de Kenniszorgmarkt in het ziekenhuis t.g.v. de 

Dag van de Verpleging. Tussen allerlei topzorgkramen met de nieuwe methoden 

van zorg gaven wij voorlichting over de palliatieve zorg die in Wilnis wordt 
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gegeven. Er was erg veel belangstelling voor van professionals uit de 

ziekenhuiswereld. 

Najaarsmarkt Wilnis en vrijwilligersmarkt in Mijdrecht 

❖ Op de Najaarsmarkt die elk jaar op de tweede zaterdag van september in het 

centrum van Wilnis wordt gehouden, was er ook weer een kraam voor het 

hospice gereserveerd. Dankzij het mooie weer was er erg veel belangstelling en 

konden wij ons hospice weer eens onder de aandacht brengen. 

Dit jaar werd op dezelfde zaterdag ook een vrijwilligersmarkt in Mijdrecht 

gehouden. Ook hier was het hospice present. 

 


