
STICHTING HOSPICEZORG ZUIDOOST DRENTHE 

Bestuursverslag 2018 

In de derde week van januari werd op maandag 21 januari 2019 de jaarlijkse 

nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in hotel Van der Valk Emmen. Het bestuur van Stichting 

hospice Zorg en het bestuur van de Vrienden van het hospice vierden het begin van het nieuwe 

jaar samen met de vrijwilligers van het hospice, de palliatieve thuiszorgvrijwilligers, de 

zorgverleners van Icare en de huishoudelijke dienst. Naast de toespraken van de voorzitters van 

beide besturen was er een leuke muzikale omlijsting maar ook werd stilgestaan bij het overlijden 

van Tineke Heeres, zij was van 1995 tot 2018 secretaris van de Stichting Hospice Zorg.  Tineke 

was een van de initiators van het hospice en zij was degene die verantwoordelijk was voor de 

prachtige locatie waar ons hospice zich nu bevindt. Zij was van onschatbare waarde voor het 

ontstaan van en de wijze waarop op onze locatie de palliatieve zorg wordt verleend. Carolien van 

Leeuwen nam helaas afscheid als bestuurslid van de Stichting Hospice zorg Zuidoost Drenthe, zij 

was sinds 2008 lid van ons bestuur. Zij heeft gedurende de 10 jaar dat zij was verbonden aan het 

hospice een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan ons bestuur door haar goede netwerk en 

gedegen vakkennis. Als huisarts was zij verbonden aan groepspraktijk Quattro in de Rietlanden. 

Als opvolger van Carolien was haar Quattro collega Fleur Hoogendijk aanwezig, wij zijn blij haar 

vanaf 1 januari te mogen verwelkomen als opvolger en bestuurslid van de stichting hospice Zorg. 

Het is goed om elkaar een keer per jaar te spreken, de ontwikkelingen betreffende het hospice 

met elkaar te delen en te horen waar men zoal mee bezig is. 

Het bestuur van de stichting Hospice Zorg heeft in 2018 vijf keer overlegd met het bestuur van de 

stichting Vrienden van….Onderwerpen die daarbij passeerden waren de ingekomen post, de 

bezetting van het hospice, de exploitatie, het onderhoud van het gebouw en het tuinonderhoud, 

alternatieve wijzen voor het inzamelen van geld zoals de statiegeldactie en de uitbreiding van het 

hospice van drie naar vijf kamers. Ook de recente ontwikkelingen in de zorg worden gevolgd, de 

bezettingscijfers gaven aanleiding tot het ontwikkelen van de uitbreiding van het hospice met 2 

gastenkamers. 

In 2018 heeft het hospice 34 gasten ontvangen, 18 mannen en 16 vrouwen. Het gemiddelde 

bezettingspercentage is 75%. Er stonden gemiddeld 2 tot 5 mensen per kwartaal op de wachtlijst 

het afgelopen jaar. Het merendeel van de gasten komt uit de gemeenten Emmen, Coevorden en 

Borger-Odoorn, maar ook 1 gast uit Aa en Hunze, 1 gast uit Westerwolde, 1 gast uit Hogeland en 

1 gast uit Rijssen/ Holten. De gemiddelde verblijfsduur in Emmen was 30 dagen. Er waren dit jaar 

35 dagen leegstand, dit kwam omdat in oktober 1 kamer in verband met de verbouwing is 

leeggelaten en in november was heel het hospice leeg in verband met de verbouwing. Ook met 

een beschikbaarheid van 5 kamers blijkt uit de bezetting dat meer dan ooit het hospice in een 

behoefte voorziet. 

In het kader van NL doet was er op zaterdag 10 maart 2018 weer een groot aantal vrouwen van 

de Soroptimistenclub, de serviceclub De Lions en een aantal PvdA kandidaat 



gemeenteraadsleden in en rond het hospice aan het werk. De voorraadkamers, gastenkamer, de 

tuin, de vijver en de buitenkant van het hospice zijn gepoetst in alle hoeken en gaten en is weer 

klaar om gasten te verwelkomen in een opgeruimd hospice, zodat onze gasten optimaal kunnen 

genieten van alles wat de mooie bosrijke omgeving te bieden heeft.  

Op 31 augustus 2018 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst met de bedrijven en organisaties 

die de uitbreiding van het hospice mogelijk hebben gemaakt door een letterlijke eerste schop in 

de grond door de 3 verantwoordelijke wethouders uit Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen het 

startsein gegeven voor de uitbreiding van het hospice van drie naar vijf gastenkamers. 

Het hospice Assen is teruggetreden uit de VTZD, we moeten de ontwikkelingen afwachten en 

zien wat dat voor consequenties heeft voor de overige Drentse hospices; Emmen, Hoogeveen en 

Meppel. Hardenberg en Stadskanaal tonen echter interesse om zich aan te sluiten bij de VTZD.  

Landelijke politieke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we jaarlijks een aanzienlijke extra 

bijdrage mogen verwachten om aan te wenden voor de exploitatie van het hospice. Vanuit de 

WMO hebben de drie verantwoordelijke gemeentes een structurele financiële bijdrage gedaan 

voor de scholing van onze vrijwilligers. 

De nieuwe burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout heeft een bezoek gebracht aan het 

hospice en ook met wethouders en beleidsambtenaren van de 3 gemeenten is regelmatig 

contact.  

Eind 2018 verwelkomen wij Fleur Hoogendijk, zij neemt de taken over van Carolien van Leeuwen. 

Carolien heeft scholingen verzorgd en deelgenomen aan het jaarlijkse zorgoverleg van de VTZD. 

Daarnaast hield Carolien het bestuur altijd scherp door zaken vanuit een ander perspectief te 

belichten. 

Door een afnemende gezondheid is ons op 18 april 2018 Tineke Heeres ontvallen. Tineke heeft 

teveel dingen gedaan om op te noemen, maar wij herinneren ons Tineke als de grondlegger van 

de palliatieve zorg in het Scheperziekenhuis, de palliatieve vrijwillige thuiszorg, het hospice Huis 

van Heden. Met haar nooit aflatende zorg, opmerkzaamheid en enthousiasme zal niemand in 

haar voetsporen kunnen treden. Tijdens haar enorme druk bezochte uitvaart bleek hoeveel 

Tineke Heeres heeft betekend voor de zorg in de Emmense samenleving en de palliatieve zorg in 

het bijzonder. Tineke is tijdens het 10 jarig bestaan geridderd, Ridder in de orde van Oranje 

Nassau. Met veel dankbaarheid en liefde koesteren wij de herinneringen aan Tineke.  
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