Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Nieuwsbrief nr. 15 – september 2017
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris.
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl

In deze nieuwsbrief een update over allerlei zaken die van belang zijn nu de verbouwing van het
Bijna-Thuis-Huis eind augustus 2017 begonnen is en andere vermeldenswaardige zaken.
 Vrijwilligers
Het is gelukt! Er hebben zich inmiddels 70 vrijwilligers gemeld, een aantal dat voldoende is om een
Bijna-Thuis-Huis met drie gastenkamers te beheren. Heel veel dank aan al diegenen die zich
hebben aangemeld. De vrijwilligers vormen de basis voor een Bijna-Thuis-Huis. Het merendeel
van de vrijwilligers heeft zich opgegeven om “aan het bed” te zitten. Maar er zijn ook vrijwilligers
die zich hebben aangemeld voor praktische werkzaamheden, zoals het onderhoud van de tuin.
Allemaal heel welkom! De ervaring leert dat er voortdurend mutaties plaatsvinden. Vrijwilligers die
verhuizen of om andere redenen niet langer vrijwilliger willen of kunnen zijn. Het doen van
oproepen aan en zoeken naar nieuwe vrijwilligers blijft een voortdurende taak. Dus: mocht u in uw
omgeving, op een verjaardagsfeestje of waar dan ook met geïnteresseerde personen spreken die
vrijwilliger in het Bijna-Thuis-Huis willen worden, schroom hen niet daar op te attenderen!
 Verbouwing
De verbouwing verloopt voorspoedig. Met hulp van leden van de serviceclub Lions is eind
augustus / begin september begonnen met het slopen van de tussenmuren.

De verwachting is dat begin oktober 2017 de ruwbouwwerkzaamheden door Hesco Bouw gereed
zijn. Vervolgens kan begonnen worden met de inrichting van de kamers: schilderen, sauzen,
gordijnen ophangen en het aanschaffen van meubilair. Zoals het er nu naar uitziet – maar nog
even met een kleine slag om de arm omdat je nooit weet waar je tegenaan loopt – wordt de
opening van het hospice medio november 2017 voorzien. We houden jullie op de hoogte!
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 Samenwerking met (zorg)instellingen in de regio;
Een Bijna-Thuis-Huis (BTH) verbouwen en inrichten is een. Het verlenen van comfort, gastvrijheid
en passende zorg verlenen, is twee. Dit vereist ook nogal wat samenwerking met andere
professionele instanties. Onderstaand een overzicht:
o
De zorggroep Lentis
De zorggroep Lentis is de verhuurder van ons huis. Zij zorgen voor alle zaken zodat het gebouw
gebruik kan worden zoals gewenst. Het gaat dan om energie, dagelijks onderhoud (oplossen
technische storingen), bewaking, buiten schoonhouden en de algehele (brandalarm) beveiliging en
technische installaties.
o
Thuiszorg en paramedische zorg
In ons huis wordt de professionele zorg (gediplomeerde verzorgenden, verpleegkundigen en soms
gespecialiseerde artsen) gedaan door de thuiszorginstelling Meander. We zijn in gesprek om goed
af te stemmen van het hoe, wie, wat, wanneer en waar. Ook het financiële aspect van de kosten
en de zorgverzekeraar komen daarbij aan bod.
o
Medische Zorg
Gasten in ons huis zullen ook gebruik willen maken van medische zorg. Als het kan, gebeurt dit
door de eigen huisarts. En als deze niet kan, hebben we een overeenkomst met huisartsenpraktijk
De Venen te Stadskanaal die deze zorg in alle andere gevallen wil overnemen. Dit ook voor
gasten die wat verder van ons huis wonen of als de eigen huisarts verhinderd is. De Venen regelt
ook de afstemming met de zogeheten Doktersdienst in de nacht of in het weekend.
o
Facilitaire dienstverlening
Een BTH heeft nogal wat zaken nodig om goed te kunnen functioneren. Zo moet er van alles
worden ingekocht, worden er recepten bij een apotheek gehaald en is er bijvoorbeeld linnengoed
nodig. We zijn in overleg met onze achterbuurman, het Refajaziekenhuis/Zorggroep Treant, om
afspraken te maken over al dit soort zaken
o
Huishoudelijke zorg
Ons huis moet ook worden schoongehouden. In Drenthe is dat tussen alle hospices en alle
gemeenten goed geregeld door dit gezamenlijk via de WMO te bekostigen en via de
thuiszorginstelling te laten uitvoeren. We zijn en gaan daarover nog verder in gesprek.
o
Kerkelijke instellingen
Sommige gasten die bij ons verblijven, zullen prijs stellen op bezoek van bijvoorbeeld een
dominee, pastoor, pastor of een andere vertegenwoordiger van een kerkelijke of religieuze
instelling Over niet al te lange tijd zullen wij al deze instellingen in onze regio schriftelijk hierover
informeren. Mocht u vermoeden dat we een instelling zullen vergeten, dan graag een berichtje.
o
Gemeenten en Welzijnsinstellingen
Gemeenten en Welzijnsinstellingen zijn belangrijke partners voor een BTH. We werken dus graag,
veel en goed met ze samen. Zo spreken we regelmatig met Welstad en ontvangen alle gemeenten
in onze regio binnenkort een brief met een update over de stand van zaken.


Lidmaatschap Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en Netwerk
Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen
Er heeft, na vooraf toezending van allerlei schriftelijke informatie, in juni 2017 officieel overleg
plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de VPTZ. Dit gesprek was bedoeld om de VPTZ
te vertellen wat we van plan zijn, hoe we de plannen uitvoeren en een toelichting te krijgen op
onze cijfers. Er is tevens een bezoek gebracht aan het gebouw. Het gesprek verliep zeer
bevredigend en heeft er toe geleid dat ons BTH deze maand lid is geworden van VPTZ Nederland.
In juni 2017 zijn wij bovendien lid geworden van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Groningen.
Een vertegenwoordiging van het bestuur zal op 28 september 2017 voor de eerste keer de
vergadering bijwonen.
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 ICT, website en zelf inroosteren diensten vrijwilligers
Ja, we hebben op dit moment en website en neen, we zijn daarover niet zo tevreden. Met andere
woorden, we gaan de zaak veranderen:
- De website wordt vernieuwd en interactief gemaakt. Dat wil zeggen, er kunnen berichten op
worden achtergelaten en gastvrouwen/heren kunnen op een afgeschermd deel van de
website (met elkaar en met de coördinatoren) communiceren.
- Er komt een emailadres achter de website, zodat men ons huis via de website kan bereiken
- Er komt de mogelijkheid om via de website aan te geven wanneer (datum/dagdeel) men in
de gelegenheid is om dienst te doen. Geen roosters op papier, maar via een voorkeur van
de gastvrouw/heer een door de coördinatoren opgesteld rooster leek ons ideaal. Overigens
niet zelf bedacht, maar overgenomen van onze collegae uit Emmen. Dank daarvoor!
 Toekomstige tuin en terras
Tijdens de “sollicitatiegesprekken” werd vaak de vraag gesteld: “hoe komt dat met de tuin en het
terras?”. Allereerst zal Lentis de zaak wat opschonen en netter maken (is al bezig). Daarna is het
november en wordt het winter en wachten we even met verdere stappen. Ons plaatje is dat er een
overkapping komt die beschut tegen regen en te veel zon en dat de tuin een wat opener
verlengstuk wordt van de huiskamer. Gelet op de financiën wachten we daarmee tot 2018.
 Van de bestuurstafel …
o
Visie op samenwerking in Groningen
Er zijn in de provincie Groningen meerdere hospices/BTH’s. Deze vergaderen allemaal in het
netwerk Palliatieve zorg Groningen. In Drenthe is dit nogal professioneel geregeld. Er is een VPTZ
Drenthe (ook lid van de landelijke VPTZ) en veel, ook zware financiële zaken, worden gezamenlijk
afgestemd met bijvoorbeeld de Vereniging van Drentse Gemeenten. Dat lijkt een ideale situatie om
in te werken. Hoe dit in Groningen zit, is nog niet helemaal duidelijk, maar als het aan ons ligt,
nemen we een voorbeeld aan Drenthe.
o
Exploiteren van een Bijna-Thuis-Huis
We zijn blij met onze penningmeester, de heer Jaap Duit. Als je ziet hoe een exploitatie van een
BTH in elkaar zit en welke bedragen daarmee gemoeid zijn, is het wel even schrikken. Vooral dank
zij zijn bijna dagelijkse inzet bij het aanschrijven van fondsen en subsidieverstrekkers die in de
vorm van toekenningen zijn vruchten heeft afgeworpen, liggen we financieel stevig op koers om de
eerste twee jaren door te komen om daarna een bijdrage te krijgen van het Rijk. Vandaar ook even
uitstel van verdere inrichting van tuin en terras.
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