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We hebben een bewogen jaar 2020 achter de rug. De wereldomvattende pande-
mie heeft ook voor ons kleine hospice grote gevolgen gehad. 

Niet in de laatste plaats het acute gegeven dat alles, maar dan ook alles anders 
moest. En dan hadden wij ook nog eens goed idee hoe dat anders dan precies 
moest zijn. En dat in de wetenschap dat het niet goed organiseren van de zorg, 
grote gevolgen zou hebben voor onze bewoners, de medewerkers en onze grote 
groep vrijwilligers. 

Een groot compliment is er voor de coördinatoren, die zich snel gingen oriënteren 
en de nodige maatregelen troffen. Dat kostte veel tijd en overleg maar resulteer-
de wel  in een veilig huis voor bewoners en medewerkers.  

Wel had dit consequenties voor de financiële situatie van het hospice. Door één 
kamer van de vier te reserveren voor een eventuele besmette bewoner en door 
deze ook te gebruiken voor de verpleging, konden we minder bewoners opne-
men. 

Maar het goede nieuws is dat ons hospice altijd open bleef en dat we met 
voldoende mensen de verzorging voor onze bewoners konden continueren. Erg 
prettig was ook dat de meeste vrijwilligers hun diensten bleven doen en dat we 
zelfs een regelmatige toestroom van nieuwe vrijwilligers hadden. 

Het afgelopen jaar werd onze huiskamer volledig gerestyled, het trappenhuis 
opgeknapt en diverse voorzieningen aangepast. Zoals ook onze website, die 
volledig aan de nieuwe eisen van de tijd werd aangepast. In aansluiting hierop 
waren vrijwilligers bereid mogelijkheden te zoeken om voor ons werk op een 
andere wijze aandacht te vragen. We hopen mensen te interesseren voor ons 
werk door over het hospice regelmatig blogs op de diverse sociale media te plaat-
sen.  

Ondanks de moeilijk tijd kunnen we met trots terugkijken. We hopen in het 
nieuwe jaar op dezelfde manier door te gaan zodat we met recht niet alleen 
kunnen zeggen dat we het ‘oudste’ maar ook het ‘meest huiselijke’ hospice van 
Rotterdam zijn. 

S.J.M. Wijthoff, voorzitter 

Van het bestuur



De corona-epidemie heeft een aantal effecten gehad op de kosten en opbrengsten in het jaar 
2020. 

We hebben één bewonerskamer moeten sluiten om ruimte te maken voor het geval er één van 
de bewoners met corona zou worden besmet. Daarnaast mocht de laatste zorg niet door de 
vrijwilligers van het hospice worden gedaan. Dit betekent dat we minder opbrengsten hebben 
gerealiseerd voor het verblijf van de bewoners in het hospice. 

Als gevolg van corona waren er meer kosten voor beschermingsmiddelen en personele kosten. 
Dit omdat we corona protocollen moesten opstellen en door minder beschikbare vrijwilligers 
moesten we meer invallen. 

Verzuim van personeelsleden, niet corona gerelateerd.  

C. Vonk, penningmeester 

Van de penningmeester



Voor een aantal projecten hebben wij geheel of gedeeltelijk een bijdrage
ontvangen van diverse fondsen. 

Het meubilair in onze huiskamer kon geheel worden vernieuwd dankzij bijdragen 
van het Monuta Charity Fund, de Van Cappellen Stichting en Stichting Aelwijn 
Florisz 

Voor de opleidingen van onze vrijwilligers en coördinatoren, alsmede voor de 
vervanging van onze website ontvingen wij een aanzienlijk bedrag van de Stich-
ting Het Heilige Geest Huis. 

Voorts kregen wij in 2020 de toezegging voor drie airco’s van de Van Leeuwen Van 
Lignac Stichting. Deze zijn in 2021 geïnstalleerd.  

Het Dr. C.J. Vaillantfonds hielp ons met het vervangen van het kantoormeubilair 
en  het schilderwerk voor de kantoren en de hal werd gesteund door de Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam. 

Deze uitgaven kunnen zouden wij  onmogelijk ten laste van de exploitatie kunnen 
doen.  

Wij danken bovenstaande fondsen voor hun gulle financiële bijdragen die de 
realisatie van deze projecten hebben mogelijk gemaakt. 

Saskia van Hardenbroek,  fondswerving 

Ondersteuning door fondsen



Vanuit het
coordinatorteam:

Als coördinatoren kijken we terug op een enerverend jaar. Een jaar waarin alles op zijn kop leek 
te staan. Zowel de pandemie, met alle gevolgen van dien, maar ook op persoonlijk gebied 

gebeurde er veel.

Gelukkig konden we het met elkaar goed opvangen en waren er vrijwilligers die ons tot grote 
steun waren door extra taken te doen en ook tijdelijk als inval  te werken.  

Ondanks alle onzekerheden, verdriet en hard werken, kijken we ook vol dankbaarheid terug. 
Juist dan merken wij dat we een hechte gemeenschap zijn met hart voor de zaak. De wilskracht 
bij de vrijwilligers en medewerkers maakte dat we tijdens de eerste golf van de corona pande-

mie open konden blijven.

Dat bracht spanningen met zich mee, niet alleen voor de bewoners en hun familie, maar ook 
voor onszelf.  Elke negatieve testuitslag bij een bewoner of een personeelslid, zorgde voor een 

zucht van opluchting. Gelukkig bleven we heel 2020 bewaard voor een uitbraak.  



We hadden veel tijd nodig voor het bedenken, uitwerken, uitvoeren en weer 
aanpassen van maatregelen om het coronavirus buiten het hospice te houden. De 
veiligheid van onze vrijwilligers en medewerkers stond daarbij altijd voorop. 
Eerder dan andere organisaties zijn we begonnen met beschermende maatrege-
len. Daarnaast was het natuurlijk van groot belang om onze bewoners en hun 
naasten een zo veilig en warm mogelijk verblijf te kunnen blijven geven.

Zeker tijdens de eerste golf was dit een grote uitdaging omdat de landelijke infor-
matie niet éénduidig was. In ons huis ontwikkelden we een coronaroute voor het 
geval dat een bewoner besmet zou raken en we deze bewoner in het hospice 
wilden houden om er te kunnen overlijden. De bedden voor corona besmette 
mensen in de ziekenhuizen waren namelijk al snel schaars, en dus moesten we 
intern een zo goed mogelijke voorziening creëren.  

Als coördinatoren viel het niet mee om hier een weg in te vinden en alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen, ook  rekening houdend met ons verpleegkundig team 
van Laurens. Door een goede en nauwe samenwerking slaagden we hier toch 
steeds weer in.  

Door het jaar heen veranderde er het één en ander zoals de testen en betere 
richtlijnen rondom beschermingsmaatregelen, maar ook stak de coronamoeheid 
de kop op.  Het verlangen groeide om bijvoorbeeld weer gewoon bij elkaar te 
kunnen zijn, bewoners en familie ook op de 1e etage te kunnen uitnodigen, met 
elkaar rondom de eettafel lunchen en naast elkaar in de keuken kunnen staan. 
Helaas is dit vanaf maart niet meer mogelijk geweest en we missen het.  

We zijn enorm trots op al onze vrijwilligers/ medewerkers die zich zo goed hebben 
aangepast en veerkracht hebben getoond. Ook al moesten we afstand tot elkaar 
bewaren, de warme en liefdevolle sfeer die zo kenmerkend is voor ons hospice 
bleef voel- en merkbaar.

Aanpak Corona



Bij de start van de pandemie hadden we drie bewoners in huis die langere tijd bij 
ons bleven. Dit gaf ons de gelegenheid om ons goed op alles voor te bereiden. 
Opvallend was dat er even een terugname van aanmeldingen was. Waarschijnlijk 
bleven mensen zo veel mogelijk thuis om er zeker van te zijn dat ze hun naasten 
om zich heen hadden. Gelukkig mochten wij als hospice vanaf de start twee 
bezoekers toelaten, waar de mensen dankbaar voor waren, al vonden wij het 
moeilijk. Wanneer het moment van overlijden echt dichtbij kwam, lieten we meer 
mensen toe om afscheid te kunnen nemen. Daarin zochten we de juiste balans 
tussen ons hoofd en ons hart. 

Als hospice bieden we, in overleg met de familie, na het overlijden van een bewo-
ner de laatste zorg aan waarbij ook vaak een familielid aanwezig is. Dit wordt zeer 
gewaardeerd. We doen dit met  een team van vrijwilligers die zich hier voor opge-
ven heeft. 

In verband met corona is er helaas alleen in de maanden januari en februari 
laatste zorg verleend. Daarnaast hebben we onze rituelen rondom het sterven en 
uitdragen zoveel mogelijk gecontinueerd en nabestaanden de rust en ruimte 
gegeven die op dat moment wenselijk en mogelijk was.  

Onze bewoners

Laatste zorg

Overleden 
bewoners

28 bewoners

waarvan 26 in het 
hospice overleden

waarvan 2 naar 
(verpleeg)huis zijn 
gegaan

Ziekenhuis:  13

Thuis:   9

Zorgcentrum:  5

1-10 dagen: 6

10-30 dagen: 10

30-60 dagen: 9

>90 dagen: 4

40-60 jaar: 1

60-80 jaar: 12

80-90 jaar: 9

>90 jaar:  6

Opgenomen 
vanuit:

Gemiddelde
opnameduur

Gemiddelde 
leeftijd



Als medewerker Aanvullende Zorg richt ik me op het emotioneel en spiritueel 
welzijn van bewoners. Ik probeer op verschillende manieren ruimte te creëren 
voor zaken die het proces van overgave tijdens het sterven positief kunnen beïn-
vloeden. Soms is er sprake van zorgen en angst. Dan kan een gesprek waarin het 
hart wordt gelucht, letterlijk opluchten. En een lichaam dat aangeraakt wordt 
tijdens een massage, kan ontspannen en zorgen dat de huisapotheek zich opent  
en fijne stofjes zoals serotonine  gaat afgeven. Dit kan zorgen voor een meer 
dienend perspectief op de situatie. In mijn begeleiding is bewustwording van het 
hart als innerlijk kompas belangrijk: lijdt het of gedijt het? 

In maart 2020 moest ik, zoals ieder ander, werken met de maatregelen zoals 
fysiek afstand houden en mijn gezicht verstoppen achter een mondkapje.  

Aanvankelijk vond ik dat lastig want in mijn werk gaat het tenslotte om nabijheid. 
Na enige tijd merkte ik dat ik ook op andere manieren mijn aanwezigheid kon 
laten voelen. Ik richtte me meer dan voorheen op dat wat ik uitstraal als ik een 
bewoner ontmoet. Het werd een oefening in aanwezig zijn in rust,  in liefde en in 
aandacht. Ik koos mijn woorden met meer aandacht en zorgde dat mijn ogen en 
lichaam hetzelfde lieten zien. 

Ook muziek bleef belangrijk om samen naar te luisteren en van te genieten, om 
herinneringen op te roepen en er soms een dansje op te doen. Daarnaast kon ik 
mensen ook op enige afstand begeleiden in een creatieve activiteit. 

Wel viel het me zwaar dat ik, als mensen troost of bemoediging nodig hadden, 
geen arm om een schouder kon slaan. Wat ik wel kon bieden was door op afstand 
met mijn hele zijn te laten merken: ik zie je en ik hoor je. Ik merkte dat mensen 
zelf even met hun ongemak moesten zijn en daardoor soms hun eigen 
(veer)kracht konden ervaren. 

Het fysiek contact wat bleef was voetenmassages geven omdat ik op 1,5 meter 
afstand van het gezicht en de in- en uitademing kon zijn. 

Het was voor mij een jaar om te ontdekken wat (angst)gedachten met mensen 
doen, en hoe je vanuit het hart als bron van liefde en vertrouwen, ook een ander 
perspectief kunt kiezen. 

Astrid van der Neut 

Aanvullende zorg



Ook voor ons verpleegkundig team van Laurens was het een spannend jaar met 
de vragen rondom de juiste beschermingsmaterialen en het geven van goede 
zorg in deze tijd. We hebben in alle hectiek goed samengewerkt en elkaar kunnen 
ondersteunen.  

Samenwerking met
verpleegkundige team Laurens



In 2020 werden we verrast door een groot aantal mensen die interesse hadden 
om vrijwilliger te worden. We mochten vrijwilligers introduceren en inwerken, 
mensen die met veel enthousiasme en kwaliteiten onderdeel zijn gaan uitmaken 
van onze vrijwilligersploeg.  

We weten dat in Nederland  in deze coronatijd op allerlei gebied zich meer 
mensen hebben aangemeld om vrijwilliger te worden.  Zaken die hierbij een rol 
spelen zijn onder andere de drang om meer sociaal actief te zijn, tijdelijk werke-
loos zijn,  voor elkaar willen zorgen nu we ervaren dat de wereld er zomaar 
anders uit kan zien.  Wanneer we het onze nieuwe vrijwilligers vragen zegt geen 
van hen dat het een direct verband heeft met corona, maar dat ze het al langer 
van plan waren. Wij zijn heel blij met hen en de deur blijft open staan voor ieder-
een die deel uit wil maken van ons team.  

Ook hebben we om verschillende redenen en met pijn in het hart, afscheid geno-
men van elf vrijwilligers.  We zijn hen dankbaar voor alles wat ze voor onze bewo-
ners hebben betekend. 

 
Eind 2020 hadden we veertig vrijwilligers waarvan vier vrijwilligers die inzetbaar 
zijn voor de tuin, klussen en andere werkzaamheden in- en rond het hospice. 

Onze administratieve vrijwilliger heeft dit jaar een contract gekregen waardoor ze 
nu binnen het coördinatieteam als vaste medewerker werkzaam is.   

Onze vrijwilligers

Aantal vrijwilligers 
Januari 2020

Aantal vrijwilligers 
December 2020

Afscheid genomen Nieuwe vrijwilligers

Gemiddelde
leeftijd

59 jaar 0-3 jaar: 22

3-6 jaar: 8

6-9 jaar: 8

9-12 jaar: 2

Tuin:  1

Klussen: 1

Administratie: 1

Ondersteunende coordinator: 1

Inval zorgvrijwillgers: 3

Jaren in dienst Type vrijwilligers

41 11 9 39



Scholing aan vrijwillgers en
medewerkers

Vrijwillgers en
medewerkers
verdiepingsbijeenkomst

Coordinator team
Visie- en samenwer-
kingsbijeenkomst

Maart, Juni, september
& November

Juli & November

Door de coronamaatregelen was scholing in dit jaar lastiger te realiseren. Het is 
ons gelukt om tussen de coronapieken in kleine groepen toch scholing te bieden.  

Dankzij het geld van fondsen konden we weer training en verdiepingsbijeenkom-
sten aanbieden. Als hospice hechten we veel waarde aan deze bijeenkomsten. Al 
jarenlang zijn we blij met het aanbod van de Veroovering. Zowel nieuwe en erva-
ren vrijwilligers, maar ook het coördinatoren team, ervaren deze bijeenkomsten 
als inspirerend.  Het zorgt ervoor dat we onze kwaliteit om er te zijn en van hier 
uit te handelen steeds gezien en gedeeld blijft worden. Ze helpen om de basis van 
onze kernwaarden, rust, wijsheid, eigenwaarde en geborgenheid, nog meer 
handen en voeten te geven.  

De nieuwe vrijwilligers kregen een dag training  en voor iedereen hebben we 
viermaal een verdiepingsbijeenkomst gehouden. Door dit aantal kon bijna ieder-
een deelnemen aan minstens één van deze dagdelen.  

Dit jaar stond tijdens alle bijeenkomsten vooral de invloed van corona centraal. 
Hoe geef je met elkaar toch nabijheid wanneer je afstand moet houden en met 
mondkapjes de zorg moet leveren? Wat heb je zelf nodig om in deze tijd er te 
kunnen zijn? 

Ook de cursus aan bed hebben we in, aangepaste vorm, aan de nieuwe en erva-
ren vrijwilligers gegeven zodat ook deze kwaliteit op peil bleef. Verpleegkundigen 
uit ons team bieden dit vol enthousiasme aan.

Door de coronamaatregelen was scholing in dit jaar lastiger te realiseren. Het is 
ons gelukt om tussen de coronapieken in kleine groepen toch scholing te bieden.  

Dankzij het geld van fondsen konden we weer training en verdiepingsbijeenkom-
sten aanbieden. Als hospice hechten we veel waarde aan deze bijeenkomsten. Al 
jarenlang zijn we blij met het aanbod van de Veroovering. Zowel nieuwe en erva-
ren vrijwilligers, maar ook het coördinatoren team, ervaren deze bijeenkomsten 
als inspirerend.  Het zorgt ervoor dat we onze kwaliteit om er te zijn en van hier 
uit te handelen steeds gezien en gedeeld blijft worden. Ze helpen om de basis van 
onze kernwaarden, rust, wijsheid, eigenwaarde en geborgenheid, nog meer 
handen en voeten te geven.  

De nieuwe vrijwilligers kregen een dag training  en voor iedereen hebben we 
viermaal een verdiepingsbijeenkomst gehouden. Door dit aantal kon bijna ieder-
een deelnemen aan minstens één van deze dagdelen.  

Dit jaar stond tijdens alle bijeenkomsten vooral de invloed van corona centraal. 
Hoe geef je met elkaar toch nabijheid wanneer je afstand moet houden en met 
mondkapjes de zorg moet leveren? Wat heb je zelf nodig om in deze tijd er te 
kunnen zijn? 

Ook de cursus aan bed hebben we in, aangepaste vorm, aan de nieuwe en erva-
ren vrijwilligers gegeven zodat ook deze kwaliteit op peil bleef. Verpleegkundigen 
uit ons team bieden dit vol enthousiasme aan.



In dit spannende jaar waar hygiëne nog belangrijker werd, waren we heel dank-
baar voor onze medewerkers die ons hospice schoon hielden. Ook voor hen was 
enerverend om alles volgens nieuwe protocollen schoon te moeten maken.  

Huishoudelijk team

Ook het afgelopen jaar zorgde een team van vrijwilligers ervoor dat het hospice 
vol prachtige bloemen stond. Via die bloemen bieden we onze bewoners en fami-
lie zo tijdens de emotionele tijd ook de schoonheid en troost van een mooi 
boeket. De Rotterdamse Stichting Tulpen gaf ons dit jaar opnieuw bloemen en 
bloembollen voor onze bewoners en voor in onze tuin.

Bloementeam



In dit jaar was de samenwerking vooral gericht op het geven van goede palliatieve 
zorg in coronatijd. Rondom onze bewoners waren we in nauw contact met onze 
huisartsen waarmee we beslisten hoe we binnen de maatregelen de beste zorg 
konden bieden. 

Met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken hebben we de afstem-
ming gedaan aangaande de palliatieve bedden. Centraal hierbij was de vraag hoe 
we in ons gebied voldoende bedden konden leveren voor mensen in de palliatieve 
fase, wel of niet  besmet met het virus. Ook was er afstemming tussen de hospi-
ces onderling om te kijken hoe we hierin samen konden werken.  

En ook vanuit de landelijke Vereniging Palliatieve Terminale Zorg (VPPTZ) was er 
op allerlei gebied ondersteuning rondom onze nieuwe uitdagingen.  

Samenwerking

Duidelijk is  dat we nog niet klaar zijn met de gevolgen van het coronavirus. Het 
nieuwe jaar zal ook nog in het teken staan van het geven van optimale zorg in een 
nieuwe werkelijkheid.  

 Dit jaar hebben we laten zien dat we daarnaast ook blijven ontwikkelen en  
 dat zullen we in  blijven doen. Op de agenda staat onder andere: 

 Het verder ontwikkelen van de nazorg aan nabestaanden. 

 Het inzichtelijk maken van onze kwaliteit aan de hand van de
 VPTZ kompas. 

 Ons hospice steeds meer op de kaart zetten via onze vernieuwde website  
 en de social media. 

Aandachtspunten 2021




