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Jaarverslag 2013
Het jaar 2013 was in meerdere opzichten een rustig jaar voor de hospice. We mochten 38 gasten ontvangen.
Met een gemiddelde verblijfsduur van 19 dagen leidde dat tot een bezetting van 50% in de vier gastenkamers.
De verblijfsduur was relatief kort, 17 gasten verbleven maximaal een week in de hospice en dat betekende een
enorme inzet van de coördinatoren en vrijwillgers bij een dergelijke korte verblijfsduur. Kort en intensief, maar
zeer dankbaar is de algemene tendens. Dit blijkt ook uit de evaluaties met de nabestaanden van de gast.
Landelijk was in 2011 het gemiddelde bezettingspercentage in bijna thuis huizen 76% en was de gemiddelde
verblijfsduur 26 dagen. Onze hospice kent gelukkig geen wachtlijst.
Er wordt alles aan gedaan om de bekendheid van de hospice in Hoogeveen en omgeving te promoten.
Er worden lezingen gegeven bij verschillende doelgroepen, verenigingen en organisaties. Ook wordt er in de
media zoals de Hoogeveensche Courant geregeld aandacht besteed aan de hospice, een nabestaande doet haar
verhaal en er is een artikel verschenen over onze coördinator van het eerste uur, Greetje van der Velde.
Zij heeft na zeven jaar het Willem de Boer Huis verlaten.
De financiën van de stichting zijn gezond, we mogen nog steeds rekenen op financiële steun vanuit diverse
hoeken van de samenleving. De kosten van de zorg stijgen en de landelijke subsidie-pot is er nog, maar moet
over meer zorgvragers verdeeld worden. De landelijke overheid is aan het decentraliseren en dit leidde er bijna
toe dat de hospice-zorg onder de WMO van de gemeente zou gaan vallen. Dit is niet doorgegaan en dat betekent
dat de zorg nog steeds landelijk gefinancierd wordt, maar de ontwikkelingen moeten in de gaten gehouden
worden. De VTZD en alle hospices in Drenthe werken goed samen om een duidelijk beeld van onze hospicezorg in Drenthe voor het voetlicht te brengen en om een Groningse uitdrukking te gebruiken “dat kon minder”
oftewel dat gaat goed.
Een rustig jaar, maar dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen. Landelijke ontwikkelingen gaan
soms snel en ook de lokale samenleving vraagt aandacht en verantwoording van onze werkzaamheden. Terecht
moet een stichting transparant zijn en duidelijk in haar doelstellingen en beleid. Verantwoording over waar het
bestuur voor staat en iedereen mag ons op de werkzaamheden aanspreken.
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