Jaarverslag 2008 hospice de Schelp
Inleiding
Het jaar 2008 heeft voor het hospice in het teken gestaan van de verbouwing van het pand
Evenwichtstraat 6 in Krommenie en alle voorbereidingen voor de opening. Alle zeilen zijn bijgezet om
het ideaal, het stichten van een huis waarin warme en liefdevolle zorg wordt verleend aan mensen in
de laatste levensfase, te realiseren.
Op 11 oktober 2008 is de Schelp officieel geopend, waarna gedurende tien dagen alle vrijwilligers
door de twee coördinatoren wegwijs zijn gemaakt in het huis. Vanaf 21 oktober konden de eerste
gastbewoners verwelkomd worden.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2008 10 maal vergaderd, waarbij vanzelfsprekend de naderende opening van het
huis met alles wat daarbij kwam kijken als bespreekpunt centraal heeft gestaan. Het bestuur bestond
in 2008 uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier bestuursleden. Diverse
aandachtspunten als huisvesting, financiën, vrijwilligers, zorgzaken, spirituele zorg en
PR/communicatie zijn verdeeld tussen alle bestuursleden onderling.
Het bestuur wordt bijgestaan door een medisch adviseur, tevens voorzitter van het Palliatief Platform
Zaanstreek/Waterland en een secretarieel ondersteuner.
In september is een bestuurslid afgetreden i.v.m. een nieuwe baan en daarmee gepaard gaande
verhuizing. In de ontstane vacature kon direct worden voorzien.
De bestuursleden ontvangen geen presentiegeld of vergoeding anderszins.
Coördinatoren
In het late voorjaar van 2008 is gestart met de werving van twee professionele coördinatoren, die
aangesteld zijn als eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in de Schelp. Er zijn met ingang
van 1 oktober 2008 twee gediplomeerde verpleegkundigen benoemd, beiden met een dienstverband
van 24 uur per week. De coördinatoren, die vooralsnog een dienstverband voor één jaar hebben, zijn
in dienst bij Evean en zijn gedetacheerd bij de Stichting Hospice Zaanstreek.
Huisvesting
Het pand Evenwichtstraat 6 in Krommenie is begin januari 2008 gekocht door woningbouwcorporatie
Parteon t.b.v. het Hospice. Na de overdracht is gezocht naar een geschikte aannemer en in april 2008
is Bouwbedrijf Onrust uit Zaandam begonnen met een grootscheepse verbouwing van het pand.
Naast een ingrijpende verandering van de indeling ten behoeve van de gastbewoners, is er een aantal
energiebesparende maatregelen getroffen.
In het voorhuis zijn vier kamers voor de gastbewoners gerealiseerd, alle met eigen douche/toilet.
Daarnaast is er een ruime algemene badkamer en op de bovenverdieping twee kantoren en een
stilteruimte.
Het achterhuis heeft na de renovatie praktisch dezelfde indeling behouden. Hier bevinden zich de
entree, woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, toilet, garderobe en een serre. Op de bovenverdieping
van het achterhuis zijn een cursus / vergaderruimte en een logeerkamer met badkamer voor
familieleden gesitueerd.
De ondertekening van de huurovereenkomst met Parteon heeft op 21 juli 2008 plaatsgevonden.
Gastbewoners
De eerste gastbewoonster konden we op 21 oktober verwelkomen. In de maanden erna tot en met 31
december zijn er 3 bewoners opgenomen en is er 1 overleden.
De gemiddelde verblijfsduur van de gastbewoners was in 2008 42 dagen.
Vrijwilligers
Na een perspublicatie hebben zich ongeveer 75 potentiële vrijwilligers gemeld.
Deze vrijwilligers hebben, na een schriftelijke intake, allen een persoonlijk gesprek gehad met 2
bestuursleden. Enkele vrijwilligers hebben na deze gesprekken besloten, dan wel te horen gekregen,
dat dit werk voor hen niet geschikt is.
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Er is een onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers voor de zorg, voor administratieve- en ICTwerkzaamheden, spirituele zorg, als ook voor werkzaamheden in en om het huis.
60 vrijwilligers voor zorgondersteunende taken hebben de basiscursus palliatieve terminale zorg, via
het Steunpunt Mantelzorg, met goed resultaat gevolgd, waarna in augustus op feestelijke wijze de
certificaten zijn uitgereikt.
De vrijwilligers hebben allen een vrijwilligersovereenkomst en privacyreglement ondertekend. Ook is
voor de vrijwilligers een verzekering afgesloten.
De zorgvrijwilligers werken in koppels van twee personen, minimaal 4 uur per week, en zijn aanwezig
tussen 07.00 en 23.00 uur.
De werkzaamheden in de eerste maanden na de opening waren gericht op het in praktijk brengen van
de theoretische modules.
Er worden regelmatig evaluatiemomenten ingepland. In 2009 zullen diverse themabijeenkomsten
worden georganiseerd in het kader van structurele bijscholing.
De dienstroosters, door de vrijwilligers zelf ingevuld, laten geen hiaten zien. De animo om te werken is
zeer groot.
Gedurende het jaar is een reservelijst ontstaan met aanmelding van nieuwe vrijwilligers.
Medische zorg
De medische zorg wordt in principe verleend door de eigen huisarts. Omdat binnen de regio
Zaanstreek (of daarbuiten) de afstand tot het hospice voor huisartsen te groot kan zijn, is met een
groep huisartsen in de directe omgeving de afspraak gemaakt bij toerbeurt een gastbewoner als
“passant” in de praktijk op te nemen.
Deze regeling is in 2008 voor 1 gastbewoner van toepassing geweest.
Verpleegkundige zorg
Verpleegkundigen van Evean leveren de verpleegkundige (AWBZ) zorg. Deze zorg valt onder de
eigenbijdrage regeling van het CAK.
Het mobiele thuiszorgteam van Evean levert de zorg in de ochtend. Voor de avond- en nachtdiensten
(17.00 – 07.00 uur) is een vast verpleegkundig team door Evean aangesteld.
Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op het Technisch Thuiszorgteam van Evean.
Spirituele zorg
Het bestuur heeft een document vastgesteld waarin de visie op het verlenen van spirituele zorg is
verwoord. Dit document zal worden gebruikt als leidraad bij het invullen van de deze zorg. De
gastbewoner is, vanuit eigen levensovertuiging vrij deze zorg zelf te regelen. Daarnaast zal, zo
mogelijk, een netwerk van enkele spirituele zorgverleners gevormd worden.
Financiën
Aan het eind van het jaar waren er 182 donateurs. In totaal leverde dit een bedrag op van 11.798,-.
PR / communicatie
Op vele manieren is er aandacht besteed aan het Hospice. In het bijzonder rond de opening in zowel
het Noordhollands Dagblad als in de verschillende huis-aan-huisbladen. Door de bestuursleden zijn er
diverse presentaties gehouden, zoals voor kerkelijke instellingen en serviceclubs, Zaanse
Ondernemerssociëteit de Corner, Gemeenteraadscommissie Zaanstad, een Ouderenorganisatie en
voor de vrijwilligers. Op 10 oktober is er een presentatie verzorgd voor leden van het Palliatief
Platform en genodigden in het Zaantheater. Op 8 maart vond een groot Benefietdiner plaats in het St.
Michaël College, verzorgd door Cuisine Culinair Zaanstad.
Velen hebben ons gesponsord: bedrijven, fondsen, kerken, serviceclubs. Deze sponsors worden
genoemd op onze website www.hospice-zaanstreek.nl. Ook zijn alle namen geplaatst op een
sponsorbord in het Hospice.
Website en nieuwsbrieven
De website is geheel vernieuwd en wordt regelmatig aangevuld. Diverse foto’s van het pand en van
de opening zijn op de site geplaatst.
Er zijn vier Nieuwsbrieven uitgekomen die verzonden zijn aan alle donateurs, sponsors en andere
belangstellenden. Deze zijn allemaal terug te lezen op de website.Tevens kunnen toekomstige
vrijwilligers en donateurs op de website de relevante informatie vinden en zich via de site aanmelden.
Ook vindt u op de site onze startnotitie, het statuut voor de zorgvrijwilliger en de notitie spirituele zorg.
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