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Het is inmiddels een vast gebruik geworden om in de derde week van januari een
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren voor de vrijwilligers van het hospice (en de thuissituatie), de
vaste werknemers van Icare en die van de huishoudelijke dienst, werkzaam in het hospice. De
besturen van het hospice organiseren dit gezamenlijk. Voor die bijeenkomst was door enkele
vrijwilligers een test gemaakt, om ons geheugen op de proef te stellen, over wat je zoal kunt zien in
het hospice. De hersenen werden behoorlijk gepijnigd.
Het contact met de vrijwilligers en medewerkers in het hospice verloopt plezierig. Vanuit de
besturen is er veel waardering voor de werkers binnen het hospice. Door middel van de
nieuwjaarsbijeenkomst en andere bijeenkomsten proberen we daarvan blijk te geven.
Zo is er een scholingsmiddag georganiseerd waar vele vrijwilligers aan deelnamen.
In 2015 heeft het hospice 44 gasten ontvangen. Ondanks een aanvankelijk, de eerste maanden, lage
bezettingsgraad toch weer een flinke toename ten opzichte van 2014 (28). Dit geeft aan dat er
binnen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn duidelijk behoefte is aan terminale
zorg voor mensen, die niet thuis kunnen blijven om te overlijden. Overigens worden incidenteel
ook mensen van buiten deze regio opgenomen voor de laatste zorg. Zo hebben wij enkele gasten
ontvangen uit het westen, de provincie Groningen en zelfs uit Duitsland. De familie woont dan in
het algemeen in deze regio en ziet hun zieke familielid graag in de buurt om de laatste weken tot
dagen samen door te brengen. Ook komen er wel mensen voor zogenaamde respijtzorg, gasten met
een indicatie voor terminale zorg die tijdelijk worden opgenomen om de mantelzorg kortdurend te
ontlasten.
De gemiddelde verblijfsduur van de gasten was 18 dagen, variërend van één dag tot 76 dagen.
Uit de opmerkingen die nabestaanden maken tijdens de evaluatiegesprekken wordt duidelijk dat de
zorg in het hospice zeer op prijs wordt gesteld.
Ook dit jaar is er weer een ploeg mensen vanuit serviceclubs actief bezig geweest in het kader van
‘NLdoet’ om het gebouw en de tuin extra op te knappen.
Het bestuur en met name het hospice heeft dit jaar afscheid genomen van de coördinator van het
eerste uur: Ria Homburg. Gezien haar lange staat van dienst voor eerst de vrijwilligers in de
thuissituatie en later het hospice is op gepaste wijze afscheid van haar genomen. Daarnaast is
afscheid genomen van ons bestuurslid Jan Krans. Hij blijft wel deel uit maken van de hoofredactie
van de nieuwsbrief van het hospice.
Het bestuur Hospice Zorg heeft vier keer apart vergaderd en vier keer gezamenlijk met het bestuur
Vrienden van het Hospice.
De onderwerpen die besproken zijn betreft o.a. de exploitatie, inrichting, tuinonderhoud en
onderhoud van het gebouw. Ook vervangingsinvesteringen vallen daaronder.
Verder is ter sprake geweest de voortgang van de huishoudelijke zorg, een punt van aandacht in de
hele gemeenschap. Hierover werd met de gezamenlijke Hospice besturen overleg gevoerd met de
gemeenten in VDG verband.
De stiltekamer is van een verfje voorzien en heeft een opknapbeurt gehad, evenals de huiskamer.
Jaarlijks is er bestuurlijk overleg met de VTZD (Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe), de
organisatie waar de coördinatoren en vrijwilligers onder vallen. Onderwerp van bespreking zijn
o.a. ontwikkelingen op beleidsmatig gebied. Ook het landelijk beleid maakt daar onderdeel van uit.

Dit jaar zijn er enkele wisselingen opgetreden in management en bestuur van de VTZD.
Zoals elk jaar maakte een lid van het bestuur Hospice Zorg deel uit van de redactie van de
Nieuwsbrief van het hospice. De coördinatoren verzorgden ook dit jaar weer lezingen voor
verenigingen en clubs.
Tenslotte kwam ook het 10-jarig lustrum in 2016 ter sprake. Net als bij het vijfjarig lustrum willen
we daar aandacht aan besteden.
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