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Jaar verslag hospice Vianen 2018 
 

Hospice Vianen is een relatief nieuwe aanbieder van hospicezorg. Het werkgebied voor Hospice 

Vianen wordt gevormd door de gemeente Vijfheerenlanden: Vianen, Zijderveld, Hagenstein, 

Everdingen, Leerdam, Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd, Leerbroek, Nieuwland, Meerkerk, Lexmond, 

Ameide. 

Missie 
Visie: De stichting Hospice Vianen e.o. wil een goede bijdrage leveren aan de zorg voor mensen in 

hun laatste levensfase.  

Doel: Inwoners van de Vijfheerenlanden hebben de mogelijkheid om – indien zij in de terminale fase 

van hun leven zijn beland – in een warme, huiselijke omgeving, met adequate zorg en behandeling, 

hun laatste levensfase door te maken. 

Achtergrond 
Door de vergrijzing zal ook de mortaliteit van onze samenleving sterk toenemen. Voor het hospice is 

vooral de mortaliteit van de groep 65+ relevant, waarvoor geldt dat zij aan een ongeneeslijke 

aandoening leiden. In onze werkgebied overlijden op dit moment jaarlijks ongeveer 450 mensen. Dat 

getal zal door de vergrijzing in de nabije toekomst toenemen. 

Nu (als gevolg van de extramuralisatie) de toegang tot intramurale voorzieningen voor senioren sterk 

is gereduceerd, en senioren thuis blijven wonen, is een toename te verwachten van het percentage 

dat een beroep doet op hospicezorg. Immers, alleen mensen die zelfstandig wonen maken gebruik 

van hospicezorg, omdat intramuraal verblijvende senioren in het verpleeghuis overlijden. 

Hospice Vianen 
Hospice Vianen e.o. is een klein en relatief jong hospice met op dit moment een capaciteit van 

(slechts) 2 bedden.  

De huidige capaciteit is niet toereikend om een gezonde exploitatie te realiseren. Als het 

uitgangspunt wordt gehanteerd dat de vaste lasten moeten worden gedekt met vaste inkomsten,  

dan is dit met een exploitatie die is gebaseerd op een capaciteit van 2 plaatsen niet mogelijk. Het 

doel van de komende jaren is dat de capaciteit van het hospice wordt verruimd tot 4 plaatsen. Op 

basis van de potentiële vraag is het realistisch dat de stichting naar een grotere capaciteit voor het 

hospice streeft. 

Daarnaast is de huidige locatie van het hospice vanuit professioneel perspectief niet optimaal het 

appartement is betrekkelijk kleinDaarnaast is de huurovereenkomst met de verhuurder (Lekstede 

Wonen) een tijdelijke, zodat vroeger of later een verhuizing in het verschiet ligt. 

Uitdaging 
Het bestuur van Hospice Vianen e.o. ziet zich voor de volgende uitdagingen geplaatst: 

1. Productie-uitbreiding: De streefcapaciteit van het hospice is 4 plaatsen. Als een gemiddelde 

bezettingsgraad van 75% wordt gerealiseerd (3 plaatsen steeds bezet), en een gast 

gemiddeld 6 weken in het hospice verblijft, zal het hospice jaarlijks ongeveer 26 gasten 

herbergen. Om dit te effectueren is een ruimere huisvesting van het hospice essentieel. De 
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naam zal in het jubileum jaar 2019 worden veranderd in stichting Hospice Vijfheerenlanden 

passend bij de ambitie om het verzorgingsgebied te vergroten.   

 

2. Huisvesting: Omwille van de exploitatie, maar ook om vanuit professioneel perspectief 

effectiever te kunnen opereren, is andere (grotere) huisvesting van belang. Het bestuur heeft 

bepaald dat die huisvesting idealiter in Vianen moet worden gerealiseerd, maar eventueel 

ook in een meer rurale omgeving (agrarisch vastgoed).  

 

3. PR: Het aanbod van Hospice Vianen e.o. is nog onvoldoende top-of-mind bij de doelgroep en 

bij de verwijzers, maar ook bij potentiële vrijwilligers en potentiële erflaters/donateurs/ 

sponsors. Er zal worden deelgenomen aan de training op het gebied van de communicatie 

die de koepelorganisatie VPTZ aanbied. Daarnaast zal er in 2019 een symposium worden 

georganiseerd die zowel de bekendheid van het hospice als de samenwerking zal verbeteren. 

 

4. Fundraising: De exploitatie van de stichting is ontoereikend. Daarmee is de continuïteit van 

de stichting Hospice Vianen e.o. onzeker. Om deze continuïteit te bevorderen, is het 

genereren van aanvullende middelen van groot belang. Hiervoor zal er in het jubileumjaar de 

maatschappelijke borging en samenwerking met de Vianese bedrijven worden gerealiseerd 

in specifieke activiteiten zoals de Vrijstadloop.  

 

5. Bedrijfsvoering: Voor 2018 is de verbetering van de bedrijfsvoering een belangrijk 

aandachtspunt. Het aanstellen van een vaste coördinator eind 2017 en het maken van 

afspraken in de operationele samenwerking met de professionele zorgaanbieders zijn hierin 

de onderdelen. 

 

Vianen, 2018 

J. van Nesselrooij, secretaris 

 

 

 

 


