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Jaarverslag hospice Vijfheerenlanden 2019 
 

In 2019 heeft het hospice Vianen haar vijf jarig jubileum gevierd, het hele jaar zijn er activiteiten 

geweest die dit jubileum centraal stond. Daarnaast is er besloten om de naam van het hospice aan te 

passen en nieuwe gevormde gemeente Vijfheerenlanden waar Vianen per 1 januari 2019 onderdeel 

van is. Het werkgebied voor hospice Vijfheerenlanden wordt gevormd door de gemeente 

Vijfheerenlanden: Vianen, Zijderveld, Hagestein, Everdingen, Leerdam, Hei- en Boeicop, 

Schoonrewoerd, Leerbroek, Nieuwland, Meerkerk, Lexmond, Ameide. 

Jubileum 
Er zijn door het gehele jubileum jaar verschillende activiteiten geweest, waar er bij  verschillende 

onderwerpen centraal stonden. 

Door vrijwilligers en nabestaanden en familie van onze gasten is er in een gezamenlijke inspanning 

een herdenking boekje geschreven.  Op 9 februari ,officiële startdatum van de eerste gast in 2014, is 

het eerste boekje overhandigd aan de leden van het comité van aanbeveling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Voorkant Jubileum uitgave                                      De heren H. Klein Kranenburg, D. den Hertog, C. Stein en G. Tieman   

 

  

 

 

Ook in 2019 is er een team geweest die heeft 

deelgenomen aan de Vrijstadloop Vianen op zondag 14 

april. Vooral in het jubileum jaar wilden we met een 

grote afvaardiging aanwezig zijn. Dankzij onze 

sponsoren heeft deze brede deelname een groot deel 

van de jubileum kosten opgeleverd. 
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Op 11 mei is er met alle vrijwilligers een feestelijke bijeenkomst gehouden waar ook een kunstwerk is 

gemaakt door alle aanwezigen en wat nu een centrale plaats heeft gekregen in de huiskamer van het 

hospice. 

 

Tenslotte is er op 17 oktober een Symposium georganiseerd onder de titel Kwali-Tijd in het hotel van 

der Valk te Vianen. Tijdens het symposium zijn verschillende onderwerpen van de palliatieve zorg 

rond het levenseinde behandeld zoals de communicatie, belangrijke beslissingen, spiritualiteit. De 

presentaties werden verzorgd door huisartsen, psycholoog en een specialist oudergeneeskunde. Er 

waren ca. 100 aanwezigen afkomstig uit de omliggende gemeentes en actief in de zorg.   

 

Het doel van het symposium was een aanzet te geven tot het komen van een Palliatief Thuiszorg 

team (PaTz). Rudi van Batheld ,huisarts te Soest, verzorgde hiervoor een besloten sessie met de 

betrokken zorgorganisaties en huisartsen in Vianen. 

 

 

 
 

 

 Rudi van Batheld                                                                                  Laurens van Ede (Kaderarts palliatieve zorg) 

Nieuwbouw 
Het hospice Vijfheerenlanden heeft op dit moment een capaciteit van (slechts) 2 bedden, dit is 

onvoldoende om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Vaak is er sprake van een wachtlijst,  

gezien de urgentie in de hulpvraag is dit een ongewenste situatie.  

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

appartement is betrekkelijk klein. Daarnaast is de huurovereenkomst met de verhuurder (Lekstede 

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

Daarom zal 2020 vooral het jaar zijn waar onze doelstellingen vooral gericht zijn op het realiseren van 

nieuwbouw op korte termijn. Hiertoe zal er een bestuurlijk adviseur huisvesting worden 

aangetrokken die het huisvesting dossier onder zijn hoede zal nemen. 

 

Vianen, 2019 


