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1. Inleiding
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Het huidige aanbod van palliatieve zorg in Hollands Kroon is gericht op de
thuissituatie. Andere varianten ontbreken. De vraag is met name hoe voor de
komende jaren de palliatieve zorg in Hollands Kroon zo goed mogelijk vorm kan
worden gegeven Er is sprake van een groeiende vraag naar palliatieve zorg door
toenemende vergrijzing, etc.
Daarbij dient de kwaliteit van de palliatieve zorg hoogwaardig te zijn, in
overeenstemming met de landelijke kwaliteitseisen zover deze zijn ontwikkeld.
Op grond van de huidige beperkingen van het aanbod van palliatieve zorg, het
onderzoeksrapport naar de haalbaarheid van een hospice in Hollands Kroon is in
2015 besloten de Stichting Hospice Hollands Kroon op te richten om te komen tot
een beter palliatief terminaal zorgaanbod, meer gedifferentieerd en beter
aansluitend bij de vraag van de cliënt, in de vorm van een bijna-thuis-huis, een
hospice in Hollands Kroon.
Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2025 van de Stichting Vrienden van Het
Tweede Thuis. De stichting is 2021 ontstaan uit Stichting Hospice Hollands Kroon
. De materiële instandhouding van een Hospice zal gebeuren door Stichting Het
Tweede Thuis voorheen Stichting Erfgoed Mostert.
De stichting is opgericht 28september 2015 en statutair gevestigd in de
gemeente Hollands Kroon. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64336220 met vermelding RSIN 8556.21.345 De
stichting heeft de ANBI status.
Missie en Visie
De Stichting ondersteund Het Tweede Thuis in 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 aan mensen die niet lang meer te leven hebben. Het hospice is een
gastvrij verblijf, waar onze gasten samen met hun naasten zelf aangeven op
welke wijze en onder welke condities zij ondersteund willen worden. De wensen
van onze 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.
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Een hospice, ook wel Bijna Thuis Huis genoemd, is een kleinschalige
woonvoorziening in een gewoon huis met een huiselijke sfeer waar 24 uur per
dag zorg en ondersteuning word geboden aan mensen die niet lang meer te leven
hebben. Vrijwilligers bieden in ruime mate aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en
veiligheid en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice. Voor de meeste mensen
is thuis sterven een wens. Ieder mens heeft het recht om op een menswaardige
en respectvolle manier afscheid te nemen van het leven. Als het thuis niet meer
gaat om wat voor reden dan ook, kan het Hospice uitkomst bieden.
Stichting Vrienden van het Tweede Thuis werkt mee aan de realisatie van het
hospice te vestigen op Wieringen Westerlanderweg 11 voor alle inwoners van
Hollands Kroon en omstreken.

1.2 Zorg Vrijwilligers
De vrijwilligers zorgen voor de gasten en zijn of haar naasten en realiseren
samen continuïteit zowel overdag als ’s nachts.
De vrijwilligers vervullen de volgende taken:
Ten aanzien van de gast:
- eenvoudige, niet specialistische, lichamelijke verzorging (zoals helpen bij
toiletgang, verschonen, goed leggen in bed, kussens schikken) in nauwe
samenwerking met de verpleging;
- praktische verzorging (zoals helpen bij eten en drinken)
signalering van veranderingen: lichamelijke toestand e.d.;
- sociaal-emotionele, geestelijke en informatieve steun;
- verzorgen van koffie, thee en de maaltijden;
- lichte huishoudelijke werkzaamheden.

1.3 Doel en doelgroep
Doel is het verlenen van hulp in hospice Het Tweede Thuis door middel van
ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en
hun naasten en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De doelgroep zijn mensen in de laatste fase van hun leven, de terminale fase:
- met een levensverwachting van 3-6 maanden;
- waarbij genezing niet meer mogelijk is.

1.4 De zorg binnen het hospice
a. wordt verleend aan gasten van het hospice, die in hun laatste levensfase
zijn; het leven wordt zo draaglijk en menswaardig mogelijk gemaakt voor
de gasten en hun naasten;
b. is kortdurend van aard ( gemiddeld 3 maanden);
c. richt zich op de gehele mens en diens naaste omgeving;
d. is gericht op kwaliteit van leven in de laatste levensfase in de breedste
betekenis (lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal);
e. de vrijwilligers zijn de spil waarop het hospice draait waarbij alle
noodzakelijke (para-)medische, verpleegkundige, psychosociale en
pastorale zorg wordt geboden door beroepskrachten zoals dat thuis ook
zou gebeuren;
f. vind plaats in de daartoe geschikte materiële omgeving die veiligheid en
geborgenheid biedt, die een ‘thuis’ vormt voor de gast;
g. de specifieke wensen van de gast en diens naasten staan daarbij centraal.
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2. Het Hospice in Hollands Kroon
2.1 Uitgangspunten
De uitgangspunten van Stichting Hospice Het Tweede Thuis worden
onderschreven.
1.

Het Hospice staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwingen.
Voorop staat het respect voor de wensen en verlangens van de gasten ten
aanzien van de eigen levensbeschouwing.
Dat betekent dat het hospice open staat voor iedereen ongeacht zijn of
haar levensovertuiging. Dat geldt zowel voor gasten als vrijwilligers. Van
de vrijwilligers wordt verwacht dat zij de levensovertuiging van de gast
respecteren en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen en
verlangens van de gast.

2.

Kleinschalig van karakter blijven. Dat betekent in de praktijk een huis met
circa 6 bedden.

3.

De sfeer/cultuur van ‘thuis’ benaderen en zorg van hoge kwaliteit
garanderen.

4.

Echte vrijwilligers organisatie blijven. Dat betekent in de praktijk dat de
vrijwilligers de basis vormen. De beroepsmatige thuiszorg is
verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, zoals gangbaar is
binnen de individuele particuliere situatie. De (eigen)huisarts blijft de
eindverantwoordelijke medicus.

5.

Inhoudelijk en financieel verankerd/geïntegreerd zijn in de eigen
buurt/omgeving
Dat betekent in de praktijk dat de organisatie een onderdeel vormt 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.

2.2 Bestuur
Bestuurssamenstelling
- Gijs Wilms, voorzitter
- Jan Wittink, secretaris
- Nina Zutt, penningmeester
- Patricia Croes, bestuurslid
- Willemiek Dijkhof, bestuurslid
- Paula Udding, bestuurslid
- André Lont, bestuurslid
Gegevens van de Stichting
Voorlopig postadres: Burg. L.C.Kolffsingel 4, 1777 EA Hippolytushoef
Email: info@hospicehollandskroon.nl
Website: www.hospicehollandskroon.nl
Kamer van Koophandel: 64336220 / Fiscaal RSIN 8556.21.345
Bankrekening: NL03 TRIO 0391045105
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3. Huisvesting
De huisvesting zal mogelijk worden gemaakt door Stichting Het Tweede Thuis. Zij
zijn voornemens medio 2021 te starten met de verbouw van de boerderij
Westerlanderweg 11 en de bouw van verblijfseenheden op het erf. In overleg is
het pakket van eisen samengesteld.

3.1 Doel
Stichting Vrienden van het Tweede Thuis stelt zich ten doel het geven van
(materiële) ondersteuning aan hospice Het Tweede Thuis, in het bijzonder het
leveren van bijdragen aan een optimaal zorg- en werkklimaat en de aanvulling op
mogelijke exploitatietekorten door fondsenwerving en donaties.

3.2 Draagvlak
Het hospice kan alleen bestaan bij voldoende draagvlak en bekendheid in de
gemeenschap van Hollands Kroon.
De Stichting Vrienden van het Tweede Thuis heeft een werkgroep PR die bestaat
uit enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de naamsbekendheid,
werving van donaties, acties en merchandising.
De Stichting zal zich inzetten om leden als donateur (vrienden van het hospice)
aan zich te binden en zich in te zetten met acties voor fondsenwerving en
draagvlak.

3.3 Samenwerking
De Stichting gaat nauw samenwerken met Stichting het Tweede Thuis. Stichting
het Tweede Thuis heeft als doel het verlenen van palliatieve- en respijtzorg in het
Hospice. De Stichting Vrienden van het Tweede Thuis levert een bijdrage aan een
optimale zorg- en werkklimaat en draagt zorg voor de begrote aanvulling op de
exploitatiekosten van Stichting Het Tweede Thuis.
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
De samenwerking met Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) is een
belangrijk aandachtspunt voor opleiding vrijwilligers.

4. Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgesteld. Dit overzicht wordt zo snel
mogelijk na afloop van een jaar, binnen de door de overheid gestelde richtlijnen,
door het bestuur vastgesteld en geplaatst op de website.
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