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1. Inleiding 
 
Hospice Hollands Kroon is in oprichting en wil een hospice vestigen op 
Wieringen voor alle inwoners van de gemeente Hollands Kroon en omstreken.  
Vanuit de landelijke Projectgroep Integratie Hospicezorg (PIH) is een scenario 
instrument opgesteld om het aantal benodigde hospice bedden per regio vast te 
kunnen stellen. Uitgangspunt is dat er 6 hospiceplaatsen nodig zijn per 
gemiddelde regio van 100.000 inwoners. Gemiddeld wil zeggen dat er wordt 
uitgegaan van een gemiddelde bevolkingsopbouw, vergrijzing, mantelzorg, etc. 
Voor de Gemeente  Hollands Kroon zou dit betekenen dat de behoefte aan 
palliatieve zorgbedden gerechtvaardigd is. Het uitgangspunt is 3 tot 5 bedden. 
 
Missie en Visie 
 
Het verlenen van de best denkbare zorg, in een huis als bijna thuis, een veilige 
plek, waar in een sfeer van liefdevolle aandacht en warmte, mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn zelf invulling geven aan de laatste levensfase en zich op 
hun eigen wijze voorbereiden op het naderende levenseinde.  
 
Als genezing niet meer mogelijk is, bieden we een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven. Het hospice is een gastvrij verblijf, waar de gasten samen met hun 
naasten zelf aangeven op welke wijze en onder welke condities zij ondersteund 
willen worden. De wensen van de gasten staan hierbij centraal. We 
verwelkomen mensen ongeacht hun geloof en levensovertuiging en gaan met 
respect om met de gasten, hun naasten en met elkaar. In het hospice waarborgen 
we de professionele- en vrijwillige zorg, waarbij een menswaardig levenseinde 
het uitgangspunt is. 
 
 
2.  Hospice 
 
Het Hospice is een kleinschalige woonvoorziening in een gewoon huis met een 
huiselijke sfeer waar 24 uur per dag zorg en ondersteuning wordt geboden.  
Vrijwilligers bieden in ruime mate aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en 
veiligheid en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice.                         
 
Doel  
Het verlenen van palliatieve integrale zorg in de laatste levensfase, waarbij de 
aandacht gericht is op lichamelijke, emotionele, spirituele en sociale aspecten.  
 
Doelgroep  
Mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is en die binnen afzienbare tijd 
zullen overlijden. 



3.   Hollands Kroon  
 
Hollands Kroon telt per januari 2015 47.546 inwoners en heeft als geheel een 
aantal bijzonder kenmerken: 
 

- De vergrijzing neemt de komende jaren met 65 % toe. 
- Het aantal alleenstaande huishoudens van 65 jaar en ouder neemt toe. 
- Grijze druk ( 65+ t.o.v. 20-65 jaar) is 32,5 % ( Landelijk 25%) 
- Aantal mantelzorgers neemt af. 

 
4. Uitgangspunten 
 
Voor het Hospice gelden de volgende uitgangspunten: 
 
Hospice is kleinschalig van karakter met 3 – 5  bedden. 
De zorg en ondersteuning wordt door vrijwilligers vorm gegeven binnen het 
zorgverleningsproces. De beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk voor de 
verpleegkundige verzorging, zoals gangbaar is binnen de individuele particuliere 
situatie. 
De (eigen)huisarts blijft de eindverantwoordelijke medicus. 
De zorg en ondersteuning zal zoveel mogelijk de sfeer en cultuur van ‘thuis’ 
benaderen en zorg van hoge kwaliteit garanderen. 
Dit betekent in de praktijk bij voorkeur een gewoon huis in de leefgemeenschap, 
ingericht met eventueel dezelfde woonaanpassingen als gangbaar binnen de 
individuele particuliere situatie. 
 
Het Hospice zal inhoudelijk en financieel verankerd en geïntegreerd zijn in de 
eigen buurt en omgeving.  De organisatie vormt een onderdeel van het sociale 
netwerk binnen de regio waar zij actief is. Zowel met de beroepsmatige 
hulpverlening, maatschappelijke organisaties, als buurtbewoners en burgers uit 
de plaatselijke gemeenschap. 
 
De stichting zal zich inzetten om leden als donateurs (vrienden van het hospice) 
aan zich te binden en zich in te zetten met acties voor fondsenwerving en 
draagvlak. 
De Stichting heeft een “Commissie van aanbeveling” die zich in naam heeft 
verbonden aan het hospice en die de activiteiten van de Stichting Hospice 
Hollands Kroon van harte steunt. 
 
Samenwerkingsafspraken. 
De Stichting is in eerste instantie gericht op het tot stand brengen van de 
randvoorwaarden voor het Hospice, zoals huisvesting en financiën. 



Tegelijkertijd wil de Stichting ook nauw samenwerken met alle andere 
betrokken partijen in de palliatieve zorg in Hollands Kroon. 
In het Hospice vervullen de vrijwilligers een spilfunctie in de zorg voor de 
gasten. De samenwerking met Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg is dan ook 
een belangrijk aandachtspunt en zal verder worden uitgebouwd. 
De verpleegkundige zorg wordt in het Hospice geleverd door de Thuiszorg en de 
medische verantwoordelijkheid ligt bij de huisarts. 
 
Palliatieve Respijtzorg. 
De Stichting wil in het Hospice ook de mogelijkheid bieden voor Palliatieve 
Respijtzorg. 
Patiënten kunnen dan voor een nader te bepalen tijdsduur worden opgenomen, 
bijvoorbeeld een week of af en toe een weekend. Daarmee kan de thuissituatie 
worden ontlast en kan de mantelzorg de zorg thuis tot het einde toe beter 
volhouden. 
 
Financiën. 
Hospice Hollands Kroon is een particuliere stichting die zich zal richten op 
financiering vanuit de particuliere markt. Komend jaar zal de stichting zich 
inzetten op het financieel gezond krijgen van de stichting en boort daarbij een 
mix van financieringsstromen aan. Ervaring vanuit andere gemeenten laten zien 
dat deze mix van financieringsbronnen het voortbestaan van het hospice ook 
voor langere termijn kan waarborgen. Het actief betrekken van serviceclubs en 
van het bedrijfsleven is daarbij zeer belangrijk. Het creëren van 
naamsbekendheid en van een breed draagvlak bij belangstellenden en 
betrokkenen is evenzo een belangrijke voorwaarde om financieel gezond te zijn 
en te blijven.  
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