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De Belastingdienst heeft de Stichting hospice IJsselOever en de Stichting Vrienden van 
hospice IJsselOever erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Onder voorwaarden zijn giften aftrekbaar van de belasting. 
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Van de voorzitter

Het is moeilijk om terug te kijken op 2020 omdat dit jaar zó wordt 
gedomineerd door de pandemie en we daar, op het moment dat ik dit 
schrijf, nog steeds middenin zitten. Je wilt je leven niet laten bepalen 
door de beperkingen die deze pandemie voor iedereen heeft en toch 
doet het dat. Met name voor hen die iemand verloren hebben door 
het virus, heeft het jaar 2020 een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Terugkijkend constateren we dat 2020 ons ook veel geleerd heeft over onszelf. En dan bedoel ik met ‘ons’: 
Hospice IJsselOever. Ondanks de risico’s hebben we steeds uit weten te stralen dat we desondanks klaar stonden 
om een bijna-thuis te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Het aantal bewoners dat we in IJsselOever 
hebben opgenomen, was slechts 10% minder dan in 2019! Dat is heel bijzonder, want we hebben natuurlijk wél 
maatregelen moeten nemen. 

Anita Akkermans in dienst van IJsselOever
Het jaar 2020 begon met een belangrijke gebeurtenis, namelijk het ‘overnemen’ van Anita Akkermans, die tot dat 
moment voor ongeveer twee werkdagen per week in dienst was bij Thuiszorg De Zellingen. Dat was zij al voor de 
oprichting van Hospice IJsselOever. Zij was de drijvende kracht achter de Stichting Vrijwillige Terminale Zorg in 
Capelle en Krimpen aan den IJssel. Deze overname lijkt een feitje dat alleen van belang was voor de betrokkene, 
maar dat is niet zo, anders zou ik het hier niet hebben genoemd. Deze gebeurtenis staat voor de kracht die IJssel-
Oever in twee jaar tijd (2018 en 2019) heeft ontwikkeld. In deze twee jaar moest blijken of het initiatief dat het 
bestuur van Hospice IJsselThuis in 2017 nam met het stichten van Hospice IJsselOever, wel een goed idee was. 
Dat wás het dus en dáárom konden we Anita in dienst nemen.

VWS
Het jaar 2020 was ook het eerste jaar waarin we van het ministerie van VWS subsidie ontvingen. Deze subsidie 
kregen we op basis van de inspanningen die we in 2018 als IJsselOever (als hospice én als organisatie voor thuis-
inzet) hebben geleverd. De aanloopjaren 2018 en 2019 waren hiermee voorbij en we konden aan het eind van 2020 
vaststellen dat IJsselOever een volwassen hospice is geworden en in het korte bestaan eenzelfde goede naam heeft 
opgebouwd als Hospice IJsselThuis. Mensen maken graag gebruik van de mogelijkheid van opname in ons hospice.

Zorg aan huis
IJsselOever heeft ook de zorg aan huis substantieel voort weten te zetten. Dit was waar het in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel ooit mee begon. Het was ook denkbaar geweest dat dit zorgpakket in verval zou raken, doordat men 
in plaats van zorginzet thuis nu ook kon kiezen voor opname in het hospice of omdat we er niet in zouden slagen 
voldoende aandacht te geven aan deze vorm van terminale zorg. Dat is echter niet gebeurd en dat is een groot 
compliment voor de bij de thuisinzet betrokken vrijwilligers en voor de staf van IJsselOever.

Hospicezorg in de regio
De komst van Hospice IJsselOever heeft blijvend de vraag naar hospicezorg in de regio aangewakkerd. Dat heeft ertoe 
geleid dat we nog steeds met wachtlijsten kampen. Dat schept verplichtingen voor ons, want we willen mensen niet 
teleurstellen. Daarom is de nieuwe locatie van IJsselHospices in Rotterdam-Ommoord (Hospice IJsselPolder) nodig. 

George Henkens
Voorzitter bestuur IJsselHospices

Kwaliteit 
Onze hospices IJsselThuis en IJsselOever zijn - uiteraard - 
lid van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).  
De kracht van die vereniging is onder andere de veelkleurigheid 
van de leden. Juist door ruimte te bieden aan diversiteit, wordt 
leren en ontwikkelen in het netwerk mogelijk. Natuurlijk is 
lidmaatschap niet vrijblijvend. Als lid van de VPTZ staan we 
ergens voor, zodat we aanspreekbaar zijn op professionaliteit en 
kwaliteit - aldus de  VPTZ.
Er zijn negen criteria waar aangesloten organisaties aan 
moeten voldoen. Daaraan voldoen we als lid uiteraard, maar 
we blijven streven naar meer dan alleen ‘voldoen aan’. 
Naar altijd uiterst persoonlijke zorgverlening, bijvoorbeeld. 
En geheel in de geest van de VPTZ: alles wat we doen, 
doen we zo veel mogelijk regelarm. Geen onnodige regels 
en controles dus. Maar we blijven alert op het verbeteren 
van de kwaliteit die we leveren.  

Feedback
Een kwaliteitsslag die we in 2020 hebben gemaakt, is het 
structureel verzamelen van feedback van naasten na het 
overlijden van hun geliefde. Voorheen hielden we alleen 
telefonische nazorggesprekken met naasten. Tegenwoor-
dig ontvangen de eerste contractpersonen van overleden 
bewoners (via ons bewonersregistratiesysteem WIJ- 
registreren.nl) een enquêteformulier dat zij anoniem kun
nen invullen. De respons daarop is goed. Daar zijn we uiter-
aard blij mee, want zo krijgen we een goed beeld van wat er 
goed gaat en wat er beter kan. De persoonlijke telefoontjes 
als nazorggesprek zijn natuurlijk gebleven. 

Dat wat nodig of gewenst is, verzorgen we
In onze zorg, die door onze vrijwilligers zo liefdevol en belan-
geloos wordt gegeven, zoeken we actief naar datgene wat 
onze bewoner tot zijn of haar unieke zelf maakt. Wat heeft 
hij of zij op fysiek, sociaal, psychisch en/of spiritueel niveau 
nodig om de tijd in ons hospice tot een waardevolle afslui- 

Corona bepaalde in 2020 eeen groot deel van ons denken, doen en laten. Vanzelfsprekendheden 
(een onbeperkt aantal bezoekers, het huis staat altijd open voor iedereen - om maar eens wat voorbeelden 
te noemen) kwamen ter discussie te staan. We moesten gaan werken met bezoekblokken, negatieve testuit-
slagen en afstand houden. Al vroeg stelden we het dragen van mondkapjes verplicht. Steeds hebben hart en 
hoofd afwegingen moeten maken, waarbij de stem van het hart het vaker moest afleggen dan ons lief was. 
De gezondheid van onze vrijwilligers is ons hoogste goed, daar mochten en konden we geen risico’s mee 
nemen. Gelukkig zijn we (vrijwilligers, coördinatoren en bewoners/bezoekers) niet getroffen door een groot 
aantal coronabesmettingen. Degenen die ziek zijn geweest, herstelden ook allemaal weer voorspoedig. 

Van de manager

Corona en kwaliteit in onze hospices

Els Imthorn
Manager IJsselHospices

ting van het leven te maken? Is de bewoner comfortabel? 
Zijn er wensen, verlangens? Van handmassages tot de 
kapper, van een geestelijk verzorger tot een bezoek aan het 
strand: dat wat nodig of gewenst is, verzorgen of regelen we. 

Opleiding
Onze vrijwilligers die zorg geven, die datgene doen waar 
het in de huizen om draait, kunnen pas vrijwilliger worden 
na een strenge selectie, na een stevige introductiecursus 
en na een inwerkperiode van enkele weken tot soms enkele 
maanden onder begeleiding van een ervaren collega.  
Na deze periode kunnen zij zelfstandig werken. 
Daarnaast kan elke vrijwilliger ieder jaar een keuze maken 
uit één van de opleidingsmodulen van de VPTZ, die zij - 
betaald vanuit het eigen opleidingsbudget - mogen volgen. 
Daarnaast worden er regelmatig bijscholingsavonden 
georganiseerd, al dan niet met externe sprekers. Verder 
organiseren we op maat gemaakte in-company trainingen.  

Mét elkaar, vóór onze bewoners
Met onze ‘zorgpartners’ (huisartsen, wijk- en transferver-
pleegkundigen) hebben we regelmatig overleg - over de 
individuele bewoner, maar ook over het proces in de samen-
werking. De bereidheid 
en de wil van allen om het 
voor onze bewoners en 
diens naasten zo goed 
mogelijk te doen, is zeker 
een succesfactor. Daar 
actief naar blijven zoeken, 
naar onze ‘common 
ground’, dát zullen we 
blijven doen. Met onze 
vrijwilligers, met onze 
zorgpartners, met elkaar.  
Voor onze bewoners. 
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In Hospice IJsselOever heeft het jaar 2020, net als in vele andere huizen en sectoren, in het teken gestaan van flexibel 

schakelen en van kijken naar wat wél mogelijk was, in plaats van kijken naar wat niet meer kon. Mogelijkheden die steeds 

balanceerden. Enerzijds was daar onze humaniteit jegens onze bewoners en hun naasten: Hoe bieden we goede zorg?; 

Hoe kunnen we bezoek toch binnen laten blijven komen?; Hoe kunnen we met elkaar zorg blijven bieden zonder dat het 

afbreuk doet aan het menselijke aspect waar we voor staan - juist in deze laatste levensfase? Anderzijds was daar de zorg 

voor onze vrijwilligers en medewerkers in het hospice: Hoe waarborgen we de veiligheid?; Hoe is er te werken voor hen binnen 

grenzen waarin ze zich nog veilig voelen - in elk geval veilig genoeg om te komen werken?

De vrijwilligers in IJsselOever behoren vaak tot de oudere en soms ook kwetsbare categorie van de samenleving. Heel 
begrijpelijk dat een aantal van hen in het begin van de pandemie koos voor eigen veiligheid en niet meer in huis kwam. 
Op een paar weken na is ons hospice echter toch open gebleven voor mensen met een terminale indicatie. Dit kon niet 
zonder inzet van vrijwilligers. Dus hebben we creatief gekeken naar wat wél mogelijk was. We hebben toen vele vrijwilligers 
in huis gehaald via verpleging-/verzorgingsopleidingen die op dat moment alleen nog digitaal werkten. Daarnaast waren er 
fysiotherapeuten en andere hulpverleners die in deze periode hun beroep niet mochten uitoefenen. Dit resulteerde in het 
vliegensvlug opleiden van deze doelgroep, zodat zij samen met de ervaren krachten die nog wel konden komen, de zorg 
optimaal konden blijven geven.

Kijken naar mogelijkheden
Ondanks dat het werk van vrijwilliger-zijn werd ‘uitgekleed’, bijvoorbeeld doordat er minder sociaal contact mogelijk was 
met naasten (want die verbleven op de bewonerskamer tijdens de korte bezoektijden), kwam na de eerste schrik de ene 
na de andere vrijwilliger ook weer terug. Intussen hadden we zelfs een team van vrijwilligers opgericht dat de thuiszorg kon 
ondersteunen als zij door drukte in de wijk niet direct zouden kunnen komen of ook door ziekte getroffen zouden zijn.
Dit alles was mogelijk met de gedrevenheid en inzet van deze vrijwilligers en van het thuiszorgpersoneel, waarvoor we een 
diepe buiging maken. Want zonder hen hadden we het hospice dit jaar niet geheel of gedeeltelijk open kunnen houden. 
Het laat zien dat we met liefde, kennis en kunde en met het kijken naar mogelijkheden mét elkaar het verschil kunnen maken.

Een jaar 
van balanceren

Birgitta van Vlaanderen
coördinator Hospice IJsselOever 

Van de coördinatoren 
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We kunnen je niet beter maken…
De introductiecursus wordt gegeven door twee coördina-
toren die daar een training voor hebben gevolgd. De groep 
van op te leiden vrijwilligers is een groep van minimaal 
twaalf nieuwe mensen.
In de cursus gaat het vooral om kennismaken met elkaar. 
Maar het is ook een periode waarin de aspiranten kunnen 
kijken of dit vrijwilligerswerk echt bij hen past.
Tijdens de cursus wordt verteld waar het in onze hospices 
om gaat: We kunnen je niet beter maken, maar we kunnen 
er wel voor zorgen dat je je wat beter voelt. Dát is ons 
duidelijkste motto. Dat is waar we voor staan voor onze 
bewoners. En de coördinatoren ondersteunen de vrijwil-
ligers in de uitvoering hiervan.

De introductiecursus voor 
vrijwilligers binnen 
de IJsselHospices

Uitgebreid cursuspakket
De cursus bestaat uit vier à vijf dagdelen. We staan stil bij 
de dagelijkse werkzaamheden in het hospice en bij het  
‘er zijn’ voor onze bewoners en wat dit dan betekent in 
onze hospices. Verder wordt stilgestaan bij wat de verant-
woordelijkheden zijn van een vrijwilliger en wat juist niet. 
We hebben het over wat palliatieve zorg betekent; over hoe 
we communiceren met elkaar; over hoe we omgaan met de  
dood, met verlies en rouw. Er is ook aandacht voor wat  
veiligheid en hygiëne inhouden bij de verzorging van be-
woners en hoe de samenwerking met de wijkverpleegkun-
dige eruit ziet. Want ook het verzorgen en het bijstaan van 
onze bewoners is een belangrijk taak van onze vrijwilligers. 
Onze bewoners zijn er veelal maar enkele dagen tot enkele 

Een paar keer per jaar verzorgt IJsselHospices een introductiecursus voor onze nieuwe zorgvrijwilligers. 
Deze training wordt gegeven met lesmateriaal van de VPTZ, onze brancheorganisatie. Wat zijn wij blij dat er 
steeds weer enthousiaste vrijwilligers zijn die zich aanmelden en iets voor onze bewoners willen betekenen

weken. In deze korte periode bekijken we met name naar 
wat nog wel kan, we denken dus vooral in mogelijkheden. 
Zijn er nog wensen? Zijn er nog losse eindjes, moeten er 
nog dingen uitgesproken worden? Soms is er ook helemaal 
niets en dat is ook goed natuurlijk.

Scholing van kookvrijwilligers
Naast zorgvrijwilligers zijn er kookvrijwilligers. En ook 
onze kookvrijwilligers scholen wij. Dit betekent dat we hen 
over onze kernwaarden Liefde, Kennis en Kunde vertellen. 
Hoe zien die koerswaarden er praktisch uit als je voor een 
bewoner kookt? Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een 
heel klein kopje soep wordt gemaakt, dat er verse asperges 
worden gekookt of dat er één bitterbal wordt klaargemaakt. 
Natuurlijk zien de borden er altijd prachtig uit, op een fraai 
dienblad, vaak met een mooie bloem uit onze tuin. Zo’n 
bloem - of beter: die persoonlijke aandacht - kan net dat 
verschil maken.

Een kleurrijk boeket
Samen met onze vrijwilligers zijn wij als het ware een 
gemengd, kleurrijk boeket bloemen: de ene vrijwilliger is als 
een roos, de ander als een madelief. Zo zijn onze bewoners 
natuurlijk ook: verschillenden mensen met verschillende 

wensen. De diversiteit van vrijwilligers is mooi, want onze 
bewoners zijn ook divers.  

Inwerkperiode
Na de introductietraining volgt een inwerktraject. En hierna 
volgt weer een go/no-go gesprek: een gesprek waarin de 
coördinator en de aankomend vrijwilliger samen bekijken of 
er een wederzijdse klik is en of er genoeg enthousiasme bij de 
aspirant is om als zorgvrijwilliger aan de slag te kunnen gaan. 
Hierna wordt er een vrijwilligersovereenkomst getekend.

Blijven leren
Om het jaar volgt er een jaargesprek en ieder jaar is er voor 
de vrijwilliger de mogelijkheid om een cursus te volgen bij 
de VPTZ (iedere vrijwilliger heeft een eigen scholings-
budget). De vrijwilliger bepaalt in overleg met de coördi-
nator welke cursus het best past bij haar of zijn behoeften. 
De cursussen die de VPTZ geeft, kunnen gaan over ziekte-
beelden; over afstemming op de ander; over balans in 
verlies; dicht bij jezelf en dicht bij de ander en over 
waarden, normen en je eigen persoonlijkheid. Door het 
jaar heen worden er ook in-company trainingen gegeven: 
tiltechnieken, gesprekstechnieken, enzovoorts.
De liefde voor de medemens heeft de aspirant bij binnen-
komst al als het goed is. De kennis en kunde houden we 
graag up-to-date bij IJsselHospices! 

Wendy Engelen
coördinator Hospice 

IJsselPolder en trainer 
introductietrainingen 

IJsselHospices 
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Bewoners
 Komend uit 

Capelle aan den 
IJssel 

Andere 
gemeente en 

welke

Gemiddelde op-
nameduur

Gemiddelde 
leeftijd

Totaal 2020: 

49 29

14
Rotterdam

6
elders

23
dagen

77,5
jaar

Cliënten thuis 
Totaal 2020

 IJsselOever
Gemiddelde inzet-

duur in dagen 
Gemiddelde leeftijd

19 38,9 69,9

De Stichting hospice IJsselOever maakt het mogelijk dat opgeleide vrijwilligers mensen begeleiden in de laatste levens-
fase, in het hospice of in hun eigen huis. In 2020 hebben we weer veel bewoners en cliënten mogen ondersteunen. 
Het aantal ondersteunde bewoners en cliënten in 2020 wordt hieronder weergegeven. 

Onze bewoners en cliënten in 2020 

Van de penningmeester 

Ook voor hospice IJsselOever is 2020 een bijzonder jaar geweest. Zoals bij veel andere organisaties, stond dit jaar onherroe-

pelijk in het teken van de coronacrisis. Heel veel dank aan en respect voor de vele vrijwilligers, die ondanks alles toch gewoon 

zo veel mogelijk hun onschatbare bijdrage bleven leveren.

In financieel opzicht is geprofiteerd van een relatief hoge bijdrage van het ministerie VWS, gebaseerd op een hoge benutting 
van de kamers in het verleden. 

Door de overheidsmaatregelen gedwongen, kon het hospice in 2020 niet het gehele jaar volledig benut worden. 
De gedwongen leegstand leidde tot minder huur gerelateerde opbrengsten en minder variabele kosten. 
Gelukkig kon ook worden gerekend op de Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever. Door onze Vrienden werd in 2020 
dotatie gedaan van € 15.056.

Mede als gevolg van bovenstaande, is het mogelijk dat zelfs in coronatijd ons hospice tussen de financiële klippen kon 
doorvaren.  Uiteindelijk werden meer inkomsten dan kosten geboekt.  Het vermogen kon daardoor stijgen tot €71.89,- , 
waardoor er een gezonde basis is gelegd voor de toekomst. 

De gedetailleerde financiële informatie staat in de jaarrekening 2020, die is opgenomen 
op de website van hospice IJsselOever.

Ik ben dankbaar dat ook in deze tijden op onze Vrienden kan worden gerekend.
Voorts dankt de Stichting Hospice IJsselOever alle kerken, verenigingen, instellingen, 
bedrijven en particulieren, die met hun financiële steun en steun in natura het werk van 
ons hospice mogelijk maken.

Douwe van der Werf
penningmeester Hospice IJsselThuis 

Financieel Verslag 2020
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Tegenvallende acties
Die obstakels waren er ook in het afgelopen jaar voor de 
Vrienden van Hospice IJsselOever. De voorjaars- en najaar-
sacties die we samen met Van der Dussen Tuinplanten-
centrum hadden voorbereid voor het binnenhalen van geld, 
kwamen niet of nauwelijks van de grond en de opbrengsten 
ervan vielen dus ook tegen. De lockdown hield mensen 
binnen en de behoefte om iets in de tuin te gaan doen, 
was blijkbaar onvoldoende aanwezig.

Veel waardering
De waardering van de bewoners was wederom erg groot en 
dat vertaalde zich regelmatig in giften, groot en klein, die 
ervoor hebben gezorgd dat we als Vrienden van Hospice 
IJsselOever toch een behoorlijk financieel eindresultaat 
hebben behaald. We kunnen melden dat we 50% van onze 
doelstelling hebben gerealiseerd.

Het bedrijfsleven
Daarnaast komt het contact met het Capelse bedrijfsleven 
langzaam op gang en heeft men de weg naar het hospice 

gevonden. Het gaat dan vooral om giften in natura, die 
het mogelijk maken om de aankleding van de kamers te 
verfraaien, onder meer door het leveren van bloemen en 
andere zaken.

Mensen maken het verschil
In het bijzonder moeten we de vrijwilligers, verpleegkun-
digen en verzorgenden niet ongenoemd laten, want door 
hun inzet krijgen we de gulle giften van familieleden van 
bewoners. Nogmaals hulde aan de vrijwilligers, coördina-
toren en verpleegkundigen, die door hun inzet de kwaliteit 
weten te leveren waarbij mensen het verschil maken.

De laatste kilometers
De marathon is bijna gelopen, de laatste kilometers leggen 
we nu af en we kunnen gelukkig vooruitkijken naar een 
heropening van de samenleving die ons allemaal weer lucht 
brengt. Wij als Vrienden van Hospice IJsselOever kunnen 
weer denken aan acties die we gaan inzetten om het 
hospice extra financieel te kunnen steunen.

In maart 2020 begon de coronacrisis: de saamhorigheid was enorm en samen zouden we een sprint trekken en dit virus 

verslaan. Helaas kunnen we stellen dat de sprint een marathon is geworden. Een totaal onverwachte en ongewenste marathon 

die wij ongetraind moesten en moeten lopen. We zouden willen dat de finish in zicht is, maar dat is nog niet zo en hoewel 

goed op weg, komen we nog dagelijks obstakels tegen die het normale leven in de weg staan.

Van de Vrienden van Hospice IJsselOever

De sprint die 
een marathon werd

Het bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Peter Aalstein - voorzitter 
Felix Schrandt - penningmeester
Henar Lassance- secretaris
Peter Meulendijk - PR en communicatie
José Grandia - lid  

Peter Meulendijk
Bestuurslid Vrienden van Hospice IJsselOever


