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Nieuwsbrief nr. 12 –  mei 2017 

 

Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 

Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl 

 

1. Huisvesting gevonden! 

 

Wij hebben overeenstemming bereikt met zorgorganisatie Lentis over de verhuur van 

een deel van het pand aan de Semmelweislaan, direct achter en grenzend aan het 

Refejaziekenhuis. Na de noodzakelijke verbouw hopen wij dat de opening in oktober 

van dit jaar plaatsvindt. 

 

Het wachten was op het geven van toestemming van het Rijk aan Lentis voor de verhuur. 

Gelukkig is dit nu dit rond en kunnen we echt aan de gang. Het gebouw heeft de juiste 

bestemming en biedt voldoende ruimte voor realisatie van onze plannen. Ook de ligging 

nabij het ziekenhuis, de andere zorginstellingen, de bereikbaarheid en parkeergelegenheid 

zijn ideaal. 

 

Wij huren een groot deel van de begane grond van het pand van Lentis. Na de verbouw is 

hier ruimte voor drie ruime en volledig uitgeruste kamers voor gasten. Alle met een eigen 

aangepaste badkamer en de nodige privacy. Daarnaast beschikt het hospice straks over 

een goed geoutilleerde keuken, een grote woonkamer met een besloten terras en de nodige 

ruimten voor de coördinatoren en vrijwilligers.  Ook heeft het hospice een eigen entree 

met een overdekte fietsenstalling. 

 

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van de verbouw. Daarvoor hebben 

wij bewust lokale bouwbedrijven benaderd. Dit vooral omdat we veel steun krijgen uit 

onze regio. Er moet echter nog een hoop gebeuren en we moeten veel aandacht besteden 

aan de installaties, sanitaire voorzieningen en de inrichting. Het wordt tenslotte een 

“bijna-thuis-huis” en dat vraagt meer dan een gewone verbouw. Er is veel aandacht voor 

ruimte, licht en goede toegankelijkheid. De vrijwilligers moeten er goed uit de voeten 

kunnen. 

 

Daarnaast brengt de organisatie van een hospice nogal wat zich mee. Er moet gewerkt 

worden volgens officiële protocollen en we willen samen met de vrijwilligers zorg van een 

professioneel niveau bieden. Dat vraagt om een heldere organisatie waarin iedereen weet 

wat van hem of haar wordt verwacht. En dat alles in een voor iedereen zo prettig 
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mogelijke omgeving. Wij gaan onderdak en palliatieve zorg bieden aan mensen die anders 

thuis alleen blijven. Daarnaast zijn we er ook om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, de 

zogenaamde respijtzorg. Ook een tijdelijke opname in bijvoorbeeld de vakantieperiode is 

mogelijk. Zo hebben niet alleen mantelzorgers even vrij, maar hebben ook ernstig zieke 

cliënten de gelegenheid in een prettige omgeving van onze gastvrijheid te genieten . 

 

2. De nabije toekomst 

 

De komende maanden zullen we met elkaar, vrijwilligers, bestuur en ieder die ons een 

warm hart toedraagt, de schouders eronder moeten zetten om in oktober 2017 

probleemloos de eerste gasten te ontvangen. Niet in de laatste plaats zullen de scholing 

van de reeds aangemelde vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers één van de 

belangrijkste prioriteiten zijn.  

 

3. Van de Bestuurstafel … 

 

 Overleg met de Coördinator van het Ministerie van VWS 

In de afgelopen bestuursvergadering is overleg geweest met Mevrouw Tijhaar. Zij is 

vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangesteld als coördinator 

van het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen. Voor een goed functionerend hospice is het 

nodig dat we daar lid van worden. We krijgen zo toegang tot het brede overleg van 

hospices, gemeenten en zorgverleners op het terrein van palliatieve zorg; knowhow, 

kennisuitwisseling, belangenbehartiging en (financiële) ondersteuning. In de aankomende 

vergadering van het netwerk wordt ons schriftelijke verzoek daarvoor besproken. Wordt 

vervolgd … 

 

 Lidmaatschap VPTZ. 

De Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ) is de koepelorganisatie 

voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt thuis, in 

hospices en, steeds vaker, ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 

11.000 vrijwilligers actief. Ook hiervan moet onze stichting lid worden zie; www.vptz.nl 

Nu er een locatie is gevonden, is de aanvraag daarvoor verzonden en zal een delegatie van 

het bestuur deze binnenkort moeten gaan toelichten aan het bestuur van de VPTZ. Wordt 

dus vervolgd … 

 

 Nieuwe voorzitter. 

Tot voor kort werd de functie van voorzitter tijdelijk waargenomen door Henk 

Muilerman. Het bestuur wilde graag weer een permanente bezetting van deze functie en 
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heeft daarvoor de heer Roelof Kuik uit Stadskanaal benoemd. Roelof Kuik heeft een 

verleden in de sector van organisatorische-financiële vastgoedadvisering en 

woningcorporaties en was de laatste 10 jaar bestuurder in Noordoost Friesland. De 

corporatie waar hij leiding aan gaf, beheerde nogal wat gebouwen en woningen voor 

zorginstellingen, waaronder een hospice in Dokkum. Zijn kennis vult het bestuur goed 

aan. 

Het, nu weer voltallige bestuur, is als volgt samengesteld: 

- Roelof Kuik; voorzitter 

- Ruurd Brekveld; secretaris 

- Jaap Duit; penningmeester 

- Henk Muilerman; vicevoorzitters en de portefeuille medisch 

- Sikke Dijkstra; bestuurslid en de portefeuille bouwzaken 

- Johan Jeuring; bestuurslid en de portefeuille (paramedische) zorg 

- Marian Kruit; bestuurslid en de portefeuille juridisch 

 

 Pand Semmelweislaan 

Onderstaand een foto van het pand aan de Semmelweislaan. 

 
Links op de foto is de rolstoelvriendelijke entree te zien met elektrische deuren en een zgn. tochthal. 

Rechts een deel van de huiskamer met het serregedeelte en het terras. Het gastenverblijf is naast de 

entree. De keuken achter de serre/woonkamer. 
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De stichting huurt ca. 250m2 op de begane grond. Daarin worden gerealiseerd 

- Drie ruime kamers  (lopen kunnen rond het bed) voor cliënten, elk met een eigen 

ruime en 100% aangepaste badkamer 

- Een zeer ruime grote keuken met alle toebehoren 

- Een aan de keuken grenzende woonkamer met goed geïsoleerde schuifwand naar 

die keuken; daardoor ruimte voor grotere activiteiten. Deze kamer heeft tevens een 

invalidentoilet en geeft toegang tot het “afgeschermde” terras. De huiskamer en het 

terras kijken fraai uit over de landerijen achter het ziekenhuiscomplex 

Refaja/Treant. 

- Een logeerkamer met badkamer voor tijdelijk verblijf van o.a. familie.  

- Ruime en brede gangen met toiletten voor dames en heren en een grote inloopkast 

voor beddengoed, voorraden, enz. 

- Een kantoor voor de coördinatoren en de vrijwilligers. 

Naast de toegang van het pand is een overdekte fietsenstalling en voldoende 

parkeerruimte. Wellicht overbodig om te zeggen, maar het hospicedeel van het gebouw 

wordt een op zichzelf staand geheel. Dus afgescheiden voor andere bezoekers, waardoor 

de noodzakelijke privacy gewaarborgd is. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van het Hospice Veen&Wolden. 
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