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Jaarverslag 

Het jaar 2012 stond in het teken van de financiële gang van zaken rond de hospice. De aangekondigde 

bezuinigingen in de zorg en dan met name in de subsidie voor de VPTZ, de landelijke organisatie voor 

palliatieve zorg, baarde in Drenthe zorgen. De VTZD, de organisatie die in Drenthe zorgt voor de professionele 

inzet van de coördinatoren en de ondersteuning en opleiding van de vrijwilligers, trok aan de noodrem.  

Intensief overleg met de besturen van alle hospices in Drenthe was het gevolg. Alle mogelijkheden om 

financiering te bestendigen werden doorgenomen en mede door de deskundigheid van alle betrokken besturen 

werd er een lijn uitgezet die zorgt voor meer “zelfredzaamheid” van de hospices.  

Nu staat de Hospice Hoogeveen e.o. er goed voor. We zijn een maatschappelijk breed gedragen instelling met 

een goed beleid op het gebied van zorg en van de financiën. Ook dankzij de vele giften uit de Hoogeveense 

samenleving, in welke vorm dan ook, staat er in Hoogeveen een bijna-thuis-huis waar we trots op mogen zijn. 

Maar we mogen niet achterover leunen en moeten de ontwikkelingen goed in de gaten houden. 

De vraag naar de zorg in de hospice van Hoogeveen heeft in 2012 geleid tot een bezettingsgraad van 73% en in 

2012 is de hospice  0 dagen leeg geweest. Met een gemiddelde verblijfsduur van 28 dagen beantwoordt de 

hospice aan de doelstelling dat een gast maximaal 3 maanden van de zorg van de hospice gebruik mag maken.  

De meeste verwijzigen kwamen uit het ziekenhuis en van de huisarts.  Landelijk was in 2010 het gemiddelde 

bezettingspercentage in de bijna-thuis-huizen 78% en was de gemiddelde verblijfsduur 27 dagen. We lopen in 

Hoogeveen aardig in de pas en dat is goed om te weten. 

Zorg staat onder druk, ons ziekenhuis Bethesda staat onder druk , de kosten stijgen en de regering staat op 

allerlei gebied voor moeilijke keuzes. We hopen en verwachten dat 2013 voor Hospice Hoogeveen e.o. in 

financieel opzicht een rustig jaar wordt, maar stilzitten is geen optie. De vraag naar zorg, ook van niet betalende 

gasten, neemt toe en niemand wordt geweigerd om het feit dat hij of zij de verblijfskosten niet kan voldoen. Dit 

vraagt om een goed gevuld “solidariteitsfonds” en mede dankzij giften van service-clubs uit Hoogeveen kunnen 

we deze pot gevuld houden. 

Elke dag wordt er met een enorme inzet van coördinatoren, vrijwilligers en besturen vorm gegeven aan de 

Hospice Hoogeveen en daarvoor past dank. 
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