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Sinds 2005 zet Hospicegroep De Lelie* zich in voor terminale zorg bij 
mensen aan huis en in het hospice aan de Leliestraat in Winterswijk. 
Deze zorg is voor 130.000 inwoners van het verzorgingsgebied van de 
hospicegroep toegankelijk. Onder het motto “wij voegen geen tijd toe aan 
het leven, maar wel leven en aandacht aan de laatste dagen”, streven wij 
ernaar om alle mensen een waardig afscheid te bieden. 

THUISWAKEN 
Als iemand die terminaal ziek is graag thuis wil sterven, wordt er veel gevraagd 
van de partner, kinderen, familie en andere mantelzorgers. Onze vrijwilligers 
zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar om 
ondersteuning te bieden. Zowel overdag als ‘s nachts. Onze vrijwilligers hebben 
geen rol in de zorg of de verpleging, maar kunnen de naasten van de zieke wel 
ondersteunen en ontlasten. 

ZORG IN HET HOSPICE 
Mensen die terminaal ziek zijn en niet thuis verzorgd kunnen worden of niet 
thuis willen sterven, kunnen terecht in ons hospice in Winterswijk. Wij hebben 
ruimte voor vier gasten. Iedere gast heeft een eigen kamer en kan gebruik 
maken van de gezamenlijke woonkamer en keuken. Familieleden van onze 
gasten zijn 24 uur per dag welkom. Samen met onze vrijwilligers streven wij 
ernaar om alle mensen een waardig afscheid te bieden.

ZORG 
In 2019 is de behoefte aan ondersteuning van mantelzorg in de laatste 
levensfase in het hospice iets afgenomen ten opzichte van 2018. Dit is te 
verklaren omdat een aantal gasten de maximale termijn van 3 maanden in het 
hospice opgenomen is geweest. Bij het thuis waken zien we juist een lichte 
stijging. Dit past bij de trend dat mensen steeds ouder worden en langer 
thuis blijven wonen. Met het oog op het toenemende aantal ouderen is de 
verwachting dat deze aantallen de komende jaren verder gaan stijgen. 

HET WERKGEBIED 
Hospicegroep De Lelie biedt terminale zorg aan inwoners van de gemeenten 
Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk. 

* Hospicegroep De Lelie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als 

   Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek 

GASTEN EN VERLEENDE ZORG

Terminale zorg aan huis of in het hospice 
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Grafiek	2
Aantal gasten in hospice per gemeente in 2019

Grafiek	4
Aantal thuisinzetten per gemeente in 2019
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Grafiek	1
Aantal gasten in hospice - periode 2016-2019

Grafiek	3
Aantal thuisinzetten - periode 2016-2019
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 INZET IN GETALLEN HOSPICE 

INZET IN GETALLEN THUISWAKEN
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In 2019 is de behoefte aan ondersteuning van mantelzorg in de laatste 
levensfase in het hospice iets afgenomen, terwijl het aantal thuis inzetten 
is toegenomen. Met het oog op het toenemende aantal ouderen is de 
verwachting dat deze aantallen de komende jaren verder gaan stijgen. 

Het aantal gasten in het hospice is het afgelopen jaar iets gedaald.  In 2019 zijn 
47 gasten opgenomen in het hospice. De maximale opname termijn is  
3 maanden. We hebben in 2019 een aantal langdurige opnames in het 
hospice gehad. Een aantal gasten is na drie maanden overgeplaatst naar een 
verpleeghuis. 

In 2019 komen de meeste gasten uit Winterswijk. Uit Oost Gelre, Aalten en 
Berkelland kwamen een evenredig aantal gasten.

THUISWAKEN ONTZORGT MANTELZORGERS 
Thuis waken wordt vaker ingezet in gemeenten die verder weg liggen van het 
hospice. Inwoners uit Berkelland kiezen daarbij vaker voor thuiswaken dan voor 
een verblijf in het hospice. Thuiswaken biedt ondersteuning in de thuissituatie 
omdat de zorg voor een ernstige zieke veel vraagt. Soms is er gebrek aan tijd of 
nachtrust. Door thuiswaken kunnen mensen in de laatste fase van hun leven in 
hun eigen vertrouwde omgeving zijn.
Bij het thuiswaken wordt een tweetal gegevens bijgehouden: het aantal inzetten 
en de gewaakte uren. Gemiddeld hebben we vier keer per maand een aanvraag 
voor thuiswaken. Het gemiddeld aantal uren gewaakte uren is 43 per maand.

INZET IN GETALLEN 

Iedereen een waardig afscheid 

INLOOPOCHTENDEN 
Elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.30 uur is er een 
inloopochtend in het hospice voor mensen die graag kennis willen maken 
met het werk van Hospicegroep De Lelie. Aanwezige vrijwilligers geven 
informatie te over het thuis waken en over het hospice. Iedereen kan 
vrijblijvend binnen lopen. 
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Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt 24 uur per dag zorg 
geboden. Bij het thuiswaken zijn de vrijwilligers ondersteunend aan de 
mantelzorgers. 

In het hospice wordt 16 uur van de dag ingevuld door vrijwilligers. Zij werken 
met twee vrijwilligers in vier diensten van vier uur. Acht nachturen worden 
ingevuld door een betaalde medewerker van de thuiszorg van Stichting 
Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). Daarnaast zijn de medewerkers van 
de thuiszorg SZMK verantwoordelijk voor de verzorging van de gasten. Zij 
zijn de hele ochtend aanwezig en s ‘middags en s ‘avonds zijn zij op geplande 
momenten en op afroep aanwezig. Er is altijd een team verpleegkundigen 
achter de hand. 

Een coördinator bezoekt de hulpvrager of gast voor opname of inzet voor een 
intakegesprek. Ook overlegt de coördinator met de huisarts van de gast. Indien 
de gast gebruikt maakt van zorg in het hospice ontmoeten zij een medewerker 
van de SZMK. De dagelijkse afstemming is in handen van de coördinator. Het 
dagelijks contact met de huisarts is in handen van de thuiszorg. De vrijwilligers 
kunnen tijdens hun inzet en de opname altijd een beroep doen op één van de 
coördinatoren. 

ZORG

24 uur per dag zorg en ondersteuning 

15-JARIG JUBILEUM
In 2004 fuseerden diverse Palliatieve Terminale Thuiszorg organisaties en 
het hospice in Winterswijk tot een nieuwe stichting: Hospicegroep De Lelie.  
In 2019 vierde Hospicegroep De Lelie dus haar 15-jarig jubileum. In het 
kader van het jubileum werden verschillende activiteiten georganiseerd. 
Het jubileumjaar begon met een feestelijke brunch voor alle vrijwilligers 
in de Zonnebrinkkerk. Tijdens de brunch werd ook het nieuwe logo van 
de hospicegroep onthuld.  Op 28 mei organiseerde het hospice een 
minicongres over rouwverwerking. Sprekers waren emeritus hoogleraar 
verliesverwerking Manu Keirse en Monique L’Hoir, expert op het gebied 
van wiegendood en rouwverwerking na onverwacht en onverklaard verlies 
van een kind. Dit congres werd bezocht door ruim 100 belangstellenden 
waaronder ook zorg professionals. Het jubileumjaar werd op 10 december 
afgesloten met een jubileumfeest en reünie bij Theater De Storm. Vrijwilligers 
en oud-vrijwilligers werden getrakteerd op een feestelijk programma met 
een	uitgebreid	warm	en	koud	buffet	en	een	lekker	drankje.	Ook	waren	
er optredens van onder meer Merel Geerdink, Eamon & Beer en het 
Winterswijks Muziek Theater.
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De zorg bestaat niet alleen uit nabijheidzorg door vrijwilligers. Vrijwilligers 
zetten zich ook in voor een breder welbevinden van de gasten en 
mantelzorgers. 

Er zijn gemiddeld ongeveer 80 vrijwilligers beschikbaar. De gemiddelde leeftijd 
van de vrijwilligers ligt rond de 60 jaar. Dit is in het afgelopen jaar niet essentieel 
veranderd. In 2019 zijn er acht nieuwe vrijwilligers aangemeld. Van deze 
vrijwilligers zijn er zes zorgvrijwilliger in het hospice en twee voor het thuis waken. 

Nadat een vrijwilliger zich heeft aangemeld volgt er een gesprek met de 
coördinatoren en is het volgen van de introductiecursus verplicht. Dit is 
onafhankelijk van hun vooropleiding. In principe wordt een vrijwilliger bij 
thuisinzetten in de ‘eigen regio’ ingezet. Er is een zestal vrijwilligers die bereikbare 
dienst hebben in de avonden en weekenden. Zij kunnen gebeld en ingezet 
worden in geval van overlijden van een gast, bij calamiteiten of extreme drukte. 

Daarnaast  zijn er diverse vrijwilligers met aanvullende taken zoals PR (lezingen, 
beurzen), laatste zorg, complementaire zorg, interieur, inwerk coach en koken. 
Ook zijn er speciale vrijwilligers voor onder meer boodschappen, tuinonderhoud 
en onderhoud gebouwen. 

Naast zorgtaken wordt van de vrijwilligers verwacht dat zij cursussen volgen die 
vanuit de landelijke stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) worden 
georganiseerd en dat zij aanwezig zijn bij vrijwilligersavonden en thema avonden. 
Alle nieuwe, maar ook bestaande vrijwilligers, hebben in 2019 gebruik gemaakt 
van scholing. Scholing is een blijvende behoefte om vrijwilligers getraind te laten 
werken. 

DE VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers zijn de kurk waarop wij drijven 

DE PASSIE VAN EEN VRIJWILLIGER 
Ageeth Reitsma: 	“Waarom	stap	je	’s	avonds	in	de	auto	of	op	de	fiets	om	
een nacht te gaan waken bij iemand die je meestal niet kent? Even mogen 
zijn bij het laatste stukje van iemands leven en het vertrouwen dat je krijgt,  
is heel bijzonder. Soms kunnen de mensen nog uit bed komen en heb je  
hele gesprekken, vaak is dit indrukwekkend en intensief. Maar zo mooi.  
Een ander is niet meer aanspreekbaar als je komt. Dan ben je belangrijk 
voor de mantelzorgers. Altijd word je vriendelijk ontvangen, de mensen zijn 
blij dat je er bent. Zelf zijn ze vaak al dag en nacht bezig te zorgen voor hun 
partner, familielid, vriend of vriendin. Eindelijk een nacht gewoon kunnen 
slapen en weten dat er iemand bij je geliefde, familielid, vriend(in) is, die de 
zorg overneemt. Vaak hoor je ’s morgens: “oh, wat heerlijk was dat, wat heb ik 
geslapen! Ik kan er weer tegen.” Dat maakt dat ik, wel een beetje gespannen 
omdat ik niet weet hoe het zal zijn, ’s avonds op stap ga. Blij dat ik een klein 
schakeltje kan zijn om het mogelijk te maken dat iemand kan sterven waar hij 
of zij dat graag wil! Dat gun ik iedereen. ’s Morgens als ik dan weer naar huis 
rijd ben ik blij en dankbaar dat ik dit kan en mag doen!” 





Ons werk wordt ten dele gesubsidieerd, maar kan alleen goed worden 
gedaan met steun van derden. 

Veel Achterhoekse bedrijven dragen de hospicegroep een warm hart toe. 
Bijvoorbeeld door het schenken van bloemen, het leveren van taart voor 
vrijwilligers, het onderhouden van de tuin van het hospice en het geven van 
kortingen op aanschaf van artikelen of bij bijeenkomsten. Hospicegroep De Lelie 
ontvangt incidentele giften uit legaten, acties, dankbare gasten en goede doelen. 
Daarnaast heeft de hospicegroep donateurs. Deze groep met vaste donateurs 
zijn het warme hart van Hospicegroep De Lelie.

DE COÖRDINATOREN 
In 2019 waren de volgende coördinatoren in dienst: 
• Joke Verwey-van den Berg 
• Marlies Hengeveld 

De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor operationele zaken rondom 
vrijwilligers, de gasten, de thuisinzetten, de geleverde zorg van SZMK en de 
huisvesting. Zij hebben een onderlinge taakverdeling, maar kunnen elkaar 
vervangen. Zij worden voor de bereikbaarheidsdienst ondersteund door 
een zestal vrijwillige coördinatoren. De coördinatoren nemen deel aan het 
Achterhoeks overleg, een overleg waaraan alle coördinatoren van de vrijwillige 
terminale zorg in de Achterhoek deelnemen. Daarnaast nemen ze deel aan 
het netwerk Palliatieve zorg Achterhoek, werkgroep Café Doodgewoon 
Jaarlijks is er een overleg met alle Winterswijkse huisartsen, coördinatoren 
en beleidsmedewerkers van SZMK en diverse thuiszorgorganisaties in het 
werkgebied. Het hospice is het adres voor de hele stichting, dus ook voor de 
terminale thuiszorg.

HET BESTUUR 
Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit: 
• Johan Teeuwsen, voorzitter 
• Wilma Nijenhuis, secretaris 
• Hajo	Hofland,	penningmeester	
• Leo Scharenborg, vice-voorzitter
• Nicole Dekkers-Pieper, bestuurslid 
• Ad Bosschaart, bestuurslid 
• Ester Reusink – ten Hoopen, bestuurslid 

Met ingang 1 januari 2019 is Johan Teeuwsen voorzitter en is Leo Scharenborg 
toegetreden tot het bestuur in de functie van vicevoorzitter en bestuurslid voor 
fondsenwerving.	Per	1	juli	2019	vervult	Hajo	Hofland	de	rol	van	penningmeester.

DE ORGANISATIE 

Ons werk is afhankelijk van uw steun
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FINANCIËLE CIJFERS

Balans per 31 december 2019

  31-12-2019  31-12-2018

Actief
Vaste activa  

Materiële vaste activa  134.419  167.843

 

Vlottende activa

Vorderingen 6.470  9.957

Liquide middelen 10.909  13.795

 —————  ————— 

  17.379  23.752

  —————  —————

Totaal  151.798  191.595

 

Passief
Vermogen

Algemene reserve  11.837  17.870 

Bestemmingsreserve materiële vaste activa  134.419  167.843

  —————  —————

Totaal  146.256  185.713

Kortlopende schulden  5.542  5.882

  —————  —————

Totaal  151.798  191.595
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  2019  2018

Baten
Bijdrage gasten 38.487  37.975 

Subsidies 197.119  187.771

Donaties en giften 37.191  40.526

 —————  ————— 

Totaal baten  272.797  266.272

Lasten    

Directe projectkosten/huishouding 27.457  27.013

Personeelskosten 104.023  100.922

Kosten vrijwilligers 41.322  37.587

Huisvestingskosten 76.786  72.233

Kantoorkosten 5.837  5.582

Overige kosten 14.067  7.128

Afschrijving materiële vaste activa 42.762  51.598

 —————  ————— 

Totaal lasten  312.254  302.063

  —————  —————

Saldo  -39.457  -35.791

Resultaatbestemming    

Bestemmingsreserve materiële vaste activa  -33.424  -45.534

Algemene reserves  -6.033  9.743

  —————  —————

  -39.457  -35.791

Staat van baten en lasten over 2019



! Hospicegroep De Lelie

 Leliestraat 36

 7101 CJ  Winterswijk

" 0543 52 11 11

! info@hospicegroepdelelie.nl

# www.hospicegroepdelelie.nl

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over 

terminale zorg aan huis of in 

ons hospice? Neem dan 

gerust contact op. Het hospice 

is de hele week 24 uur per dag 

telefonisch bereikbaar.


