
Welkom



Wat is een hospice? 

Een plek waar mensen die terminaal zijn een thuis hebben 
met de benodigde medische zorg.

In het algemeen biedt een hospice plaats aan ernstig zieke  
mensen met een levensverwachting korter dan drie maanden.



Welke soorten hospices zijn er?

Bijna-thuis-huizen

High care hospices

Palliatieve units in verpleeghuizen



Hospice De Cirkel

Bijna-thuis-huis

De Cirkel staat voor geborgenheid, de cirkel van het leven.

Het biedt niet alleen terminale bewoners een veilige en huiselijke 
omgeving, maar ook ondersteuning en begeleiding aan de 
naasten.



Cicely Saunders

Jij doet er toe, omdat jij jij bent,
jij doet er toe tot het laatste moment van je leven,

En wij zullen al het mogelijke voor je doen.
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven, 
maar ook om je te helpen leven tot je sterft



Hendrik-Ido-Ambacht



Papendrecht



Organisatorische structuur

• Bestuur 
• Manager
• (Inval) coördinatoren
• Stichting vrienden van hospice De Cirkel



Bedrijfsvoering 

• Professionele vrijwilligersorganisatie
• Beleidsplan als basis
• Financiën (korte en langere termijn)
• ANBI instelling
• Extern financieel toezicht
• Personeel op loonlijst ASz
• Relaties bouwen en onderhouden



VPTZ

Hospice De Cirkel is lid van de koepelorganisatie VPTZ. 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg



Waarom een tweede hospice?

• Initiatief in regio met aanvangsdonatie 
• Uitgebreide verkenning
• Behoefte is groot 
• Geen hospice in de regio



Waarom Papendrecht?               

• Strategische ligging in de West-Alblasserwaard
• Middenin een woonwijk
• Dichtbij uitvalswegen, openbaar vervoer



Kenmerken

• Zes bewonerskamers
• Ruim opgezet, transparant, eigentijds
• Programma van eisen conform hospice voor de Zwijndrechtse Waard
• Duurzame materialen, bijna energieneutraal







Hoe is de zorg in het hospice georganiseerd?      

 Mantelzorg
 Huisarts
 Thuiszorg
 Vrijwilligers
 Coördinator
 Evt. geestelijke verzorging



Bewoners             

• Bewoners met een levensverwachting van < 3 maanden
• Zorg wordt geleverd door thuiszorgorganisatie en huisarts
• Vrijwilligers zijn hier ondersteunend aan
• Verblijfskosten 32,50 per dag, wordt vergoed vanuit aanvullende 

verzekering
• Mogelijkheid tot overnachting (20 euro incl. ontbijt), lunch 4 euro en warme 

maaltijd 8,50 euro
• Zoveel mogelijk zorg op maat
• Mogelijkheid wens ambulance



Huisartsen

• Bewoner neemt de eigen huisarts mee naar het hospice
• Komt de bewoner van buiten Ambacht en/of Papendrecht hebben we een 

pool van huisartsen in Papendrecht en Ambacht die de zorg willen 
overnemen

• Huisarts geeft de indicatiestelling af levensverwachting < 3 maanden



Thuiszorgorganisaties

• In Papendrecht prevalente thuiszorgorganisaties Rivas en Waardeburgh
• In Ambacht is dit Aafje
• Max 4 x 1 uur per dag, per bewoner
• Nachtdienst van 23.00 tot 7.00 uur
• Regelmatig overleg vanuit team coördinatoren met thuiszorgorganisaties



Profiel vrijwilliger    
 Biedt een luisterend oor en zet de bewoner op de eerste plaats
 Kan zich verplaatsen in de ander en kan aanvoelen wat de ander nodig 

heeft
 Draait 4 diensten per maand, waarbij 1 in het weekend
 Heeft VPTZ-certificaat gehaald
 Is bereid om kennis up-to-date te houden
 Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend



Vrijwilligers      
• Zonder vrijwilligers geen hospice(s), zij zijn ons kapitaal
• Aanmeldformulier
• Kennismakingsgesprek
• Introductie training, 2 dagen. 
• Voorafgaand en tijdens de training 4 stage momenten
• Vrijwilligers in Papendrecht jongere groep
• Per vestiging 75 vrijwilligers nodig
• Zijn werkzaam in diensten van 4 uur, van 7.00 tot 23.00 uur
• Jaarlijks bij- nascholing vanuit VPTZ



Taken van vrijwilligers      
 Ondersteuning van de thuiszorg bij de lichamelijke verzorging van de 

bewoner indien gewenst
 Geen medische en/of verpleegkundige handelingen
 Emotionele ondersteuning van de bewoner en zijn naaste(n) 
 Licht huishoudelijk werk
 Informatie geven
 Signalering



Manager

Organisatorische positie 
 Functioneert zelfstandig binnen de door het bestuur vastgestelde kaders
 Stuurt de medewerkers in de verschillende vestigingen aan
 Legt verantwoording af aan het bestuur
 Woont de bestuursvergaderingen (gedeeltelijk) bij en verzorgt de nodige berichtgeving naar 

de coördinatoren en geeft de benodigde instructies
 Onderhouden van in- en externe contacten
 Coördineren van werkzaamheden in en om het hospice
 Eindverantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het door het bestuur vastgestelde 

beleid.



Coördinator
 Geven leiding en begeleiding  aan vrijwilligers
 Werving en selectie
 Eerste aanspreekpunt 
 Dagelijkse leiding hospice
 Administratieve taken
 Coördineren van werkgroepen
 Organiseren herdenkingsbijeenkomsten



Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
Doelstelling
 verbeteren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatieve 

zorgverlening.
 informatieverstrekking over het aanwezige aanbod van palliatieve zorg in de 

regio.
 een gevarieerd en samenhangend aanbod aan zorg, verspreid over 

verschillende zorgplekken en afgestemd op de wensen behoeften van 
patiënten en naasten.

 participatie van alle hulpverleners en organisaties in de regio die actief zijn 
op het gebied van palliatieve zorg.

 samenhang in en uitwisseling van de deskundigheid van hulpverleners.
 het creëren van een gezamenlijke verbetercultuur waarin knelpunten in de 

regio worden opgepakt.



Tot ziens! 

www.hospicedecirkel.nl
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