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1  |  INLEIDING
1.1 | AANLEIDING
De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek, werknaam en verder te noemen Hospicegroep de Lelie, is op 7 oktober 2004 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Vrijwillige Zorg Oost
Achterhoek en de Stichting Hospice Groep Oost Achterhoek. De oorsprong van deze twee stichtingen
ligt in 2000 door een fusie van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg BRENG (23 maart 1989) met de
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg WAL (1 januari 1990) en op 31 mei 2002 met de ingebruikname
van Hospice De Lelie in Winterswijk. In 2007 is er een meerjarig beleidsplan geschreven voor
Hospicegroep De Lelie.
De veranderingen in de maatschappij, het zorgstelsel en zeker de veranderende visie op sterven en de
daarmee gepaard gaande financiële mogelijkheden, nopen tot het bijstellen van dit beleidsplan.
In januari 2016 is besloten, na wisselingen in het bestuur en het realiseren van gestelde doelstellingen,
dat het tijd was voor een nieuw meerjarig beleidsplan. Als tijdshorizon is gekozen voor een periode
van vijf jaar. Besloten is om de missie en visie wel te bespreken, maar niet per se een nieuwe visie te
beschrijven.
Uitgangspunt van de terminale zorg blijft onverkort de centrale positie van de zieke en diens naaste(n)
(de mantelzorg). Degenen die het meest en het meest direct betrokken zijn bij deze zorgverlening, zijn
de vrijwilligers.
Een beleidsplan geeft aan welke wegen bewandeld worden om de doelstelling van de organisatie te
realiseren. De statutaire doelstelling van de stichting vindt u in bijlage 1.

1.2 | HUIDIGE SITUATIE
Wie weet of vermoed dat hij of zij niet lang meer leeft, heeft onvoorwaardelijke steun nodig. Vooral
thuis is de sociale impact van het ziek zijn en overlijden zo groot dat partners, kinderen, overige
familie en verdere mantelzorgers vaak overbelast raken. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning die
gericht is op de wensen van de zieke en diens naaste(n). Zij zijn daarvoor geselecteerd en getraind.
Wij bieden palliatieve terminale zorg zowel in de thuissituatie als in ons hospice.
“Palliatieve zorg is de continue, actieve, integrale zorg voor patiënten en naaste(n) door een
interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer verwacht wordt”
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INLEIDING (VERVOLG)
Het verzorgingsgebied van Hospicegroep de Lelie is gelijk aan dat van het Streekziekenhuis Koningin
Beatrix en omvat de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Aalten-Dinxperlo en Winterswijk.
Hospicegroep de Lelie is van algemene signatuur en niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging.
Wel is er alle ruimte voor de spirituele behoeften van de zieke en diens naaste(n). Wij staan open voor
iedereen en kennen geen directe beperkingen. Het uitgangspunt is dat de zieke en diens naaste(n) de
regie houden in de laatste levensfase. Hospicegroep de Lelie staat open voor wensen en behoeften in
deze levensfase.
THUISWAKE

Indien mensen ervoor kiezen om thuis te sterven kunnen onze vrijwilligers de zieke en diens naaste(n)
zowel ’s nachts, als ook overdag ondersteunen. De medische en verpleegkundige zorg blijft in handen
van de eigen arts(en) en een thuiszorgorganisatie.
HOSPICE

Naast de zorg bij mensen thuis biedt Hospicegroep de Lelie de mogelijkheid om gebruik te maken
van het hospice. In vier ruime gastenkamers - met eigen badkamer en terras - wordt de thuissituatie
zo goed mogelijk benaderd. Er is ruimte voor eigen schilderijen, meubels en zelfs huisdieren. Voor
familieleden is het mogelijk om er te overnachten en zij zijn te allen tijde welkom.
Naast het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten wordt de nazorg vormgegeven door persoonlijke
aandacht en een evaluatiegesprek met de betrokken naaste(n}. Eventuele nazorg aan familieleden
wordt aan professionele ondersteuners over gelaten.
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1.3 | EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De bevolkingsopbouw van de Achterhoek krijgt te maken met vergrijzing en krimp.
De krimp versterkt de vergrijzing.
DEMOGRAFIE

Percentage 65-plus 2012 vs 2025 volgens CBS:

2012

2025

Voor de ontwikkeling van de potentiële doelgroepen voor de terminale zorg (75+) en de vrijwilligers (45
tot 65) gelden onderstaande overzichten uit de bevolkingsprognose 2012 van de provincie Gelderland:
BEVOLKINGSPROGNOSE

Aalten
Oost-Gelre
Berkelland
Winterswijk
Totaal aantal inwoners

Totaal 2012

Totaal 2015

Totaal 2025

75+ 2012

75+  2015

75+  2025

27.305
30.005
44.911
28.946
————
131.167

26.941
29.509
44.422
28.744
————
129.616

26.038
27.998
42.286
27.148
————
123.470

2.183
2.229
3.631
2.588
————
10.631

2.328
2.432
4.009
2.712
————
11.481

3.169
3.363
5.703
3.486
————
15.721

INLEIDING (VERVOLG)
BEVOLKINGSPROGNOSE

45-64 jaar | 2015

45-64 | 2025

8110
9159
13694
8567
————
39530

7440
8012
12412
7616
————
35480

Aalten
Oost Gelre
Berkelland
Winterswijk
Totaal

Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat het aantal potentiele zieken en diens
naasten (de mantelzorg) de komende vijf jaren toeneemt, terwijl het aantal potentiële vrijwilligers
stabiliseert en op termijn daalt.
FINANCIERING VAN ZORG VANUIT DE HOSPICEGROEP

Naast de demografische ontwikkelingen worden we geconfronteerd met veel onzekerheden in de
ontwikkelingen in en rond de zorg. Met ingang van 1 januari 2015 is het zorgstelsel in Nederland
veranderd. De gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen. Daarnaast zijn de
mogelijkheden binnen de beschermde woonvoorzieningen (verzorgingshuis en aanleunwoningen) voor
inzet van zorg beperkter geworden.
Om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te regelen, richt de Rijksoverheid zich tot 2020 op een aantal
speerpunten. Dit kan consequenties hebben voor de overheidssubsidie voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Vanwege de huidige financiële en economische onzekere tijden zijn de komende
jaren forse bezuinigingen te verwachten.
Voor de reguliere ondersteuning is het ministerie van VWS de beleidsbepalende instantie. Het zorgkantoor en de zorgverzekeraars voeren het beleid met betrekking tot de financiering van de palliatieve
terminale zorg uit. Naast reguliere financiële ondersteuning krijgt de hospicegroep een eigen bijdrage
van de zieke en diens naaste(n) en andere inkomstenbronnen zoals donaties, legaten en inkomsten uit
acties.
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2015 HERKOMST

Aalten
Oost Gelre
Berkelland
Winterswijk
Duitsland
Totaal

Gasten Hospice

Thuiswaken

Vrijwilligers

8
6
4
19

9
10
23
9

————
37

————
51

12
14
19
22
1
————
68

PLEK IN DE OMGEVING

Hospices zijn steeds meer geaccepteerd als een plaats om te overlijden als het thuis niet meer gaat.
Ziekenhuisverblijf wordt steeds korter. In toenemende mate ontstaan er initiatieven om hospices of
hospicevoorzieningen op te richten. Een ontwikkeling die enerzijds goed is en anderzijds van invloed is
op het bezettingspercentage van reeds bestaande hospices in Nederland.
Er zijn initiatieven in de regio rond palliatieve zorg. Wij onderscheiden ons van deze nieuwkomers door
ons alleen op de palliatieve fase te richtten en gebruik te maken van vrijwilligers. De komende jaren
staan in het teken van samenwerking met alle partners.
Het hospice staat niet midden in het verzorgingsgebied, dit laat zich zien in de cijfers van afgelopen
jaar. Gasten komen voornamelijk uit Winterswijk. Echter de thuisinzet, in de gemeenten Berkelland en
Oost Gelre, lijkt dit te compenseren. De vrijwilligers zijn evenwichtig verdeeld over de regio.

1.4 | SWOT ANALYSE
In het schema op de volgende pagina staat de sterke-zwakte analyse zoals die door het bestuur is
gemaakt. Deze analyse geeft inzicht in de kwaliteiten en verbeterpunten voor onze organisatie en geeft
richting aan dit beleidsplan.

INLEIDING (VERVOLG)
 Zeer persoonlijk, individueel met aandacht en
betrokken

 Ligging hospice niet centraal
 Thuiszorg aanbieder hospice is niet altijd wens

 Organisatie en coördinatie van gasten en

of behoefte gast

familie, vrijwilligers en huishouding

 Kwaliteiten van thuiszorgaanbieder

 Maatschappelijke waardering

 Participatie in netwerk VPTZ netwerk,

 Familie kan weer familie zijn

werkgroep hospice en netwerken in regio

 Weinig wisselingen inzet ten opzichte van

 Imago; onbekendheid met positieve kanten

andere aanbieders

 PR te vaag

 Fijn leef comfort in hospice
 Kwalitatief en kwantitatief goede
vrijwilligers
STERK

KANSEN

ZWAK

BEDREIGINGEN

 Keten binnen eigen organisatie
 Flexibele zorg op elk moment
van de dag aanbieden
 Binden van vrijwilligers
 Van een 8 naar 9

 Beschikbaarheid van vrijwilligers

 Samenwerken met netwerk partners

 Complexiteit van gasten en familie in hospice

 Diversiteit
 Laag marktaandeel, dus groei mogelijk
 Onbekendheid behoefte
 Zorg in Duitsland
 Profileren

(en de bestuurlijke verantwoordelijkheid hierin)
 Financieel vergoedingssysteem

2  |  VAN WAARUIT WE WERKEN
2.1 | VISIE
In januari 2016 is besloten om de essentie van de bestaande visie op palliatieve vrijwilligerszorg/
nabijheidszorg niet te wijzigen. Wel is deze meer in de huidige tijdsgeest verwoord. De nabijheidszorg
die de vrijwilliger levert in de palliatieve fase van iemands leven maakt dat:
Wij voegen geen tijd toe aan het leven, maar wel leven en aandacht in de laatste dagen.
Wij streven ernaar om alle mensen een waardig afscheid te bieden.

2.2 | MISSIE
De missie van Hospicegroep De Lelie kan als volgt worden geformuleerd:
Hospicegroep De Lelie wil, door inzet van professioneel (voortdurend) opgeleide vrijwilligers,
mensen in de terminale fase van hun leven menswaardige aanvullende hulp en begeleiding
bieden in de thuissituatie en/of in het hospice (bijna thuis huis). Deze aanvullende hulp is ter
ontlasting van de mantelzorg of door bewuste keuze van betrokkene.
Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de lichamelijke, emotionele en spirituele behoeften van betrokkenen in de laatste levensfase. Betrokkenen zijn hierin zelf verantwoordelijk en beslissingsbevoegd
waardoor de persoon op een - in zijn ogen - zo waardig mogelijke wijze zijn leven kan afronden.
Steeds meer mensen kiezen ervoor om thuis te sterven. Wij willen die wens ondersteunen. Mensen
hebben vaak drempelvrees om vrijwilligers in te schakelen. Op het moment dat zij dat wel doen, is de
reactie vaak ‘dat hadden we veel eerder moeten doen’. De hospicegroep wil deze drempelvrees actief
verminderen. Daartoe worden naast bekendheidsacties nauwe contacten onderhouden met verwijzers
zoals huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis en anderen.
Hospicegroep de Lelie wil de continuïteit van de organisatie en het aanbod bevorderen door de
kwaliteit van de zorg op peil te houden, vrijwilligers professioneel op te leiden, een efficiënte inzet van
betaalde coördinatie-uren en een gezonde financiële positie.
Aangezien Hospicegroep de Lelie niet zelf alle kennis en capaciteit in huis heeft gaan wij - met behoud
van de eigen identiteit – de samenwerking met andere zorgaanbieders zowel horizontaal als verticaal
bevorderen.
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VAN WAARUIT WE WERKEN (VERVOLG)
2.3 | DE ZIEKEN EN DIENS NAASTEN (DE MANTELZORG)
Voor zowel de terminale zorg thuis als in het hospice worden voorwaarden gesteld. Mensen die medisch
gezien uitbehandeld zijn en volgens de artsen nog maar (maximaal) drie maanden te leven hebben
kunnen gebruik maken van vrijwilligersinzet. In overleg met de huisarts geven de coördinatoren van
de hospicegroep - aan de hand van criteria – aan wat de mogelijkheden zijn. Dit wordt gedaan in een
gesprek met de zieke en diens naaste(n).
De thuisinzet houdt in dat er ondersteuning is van de zieke en diens naaste(n) (de mantelzorg) in
aanwezig zijn gedurende een bepaalde tijd. Dit houdt in dat de vrijwilliger de naaste kan vervangen
(bijv. om uit te rusten, of om zich op een andere manier te ontspannen) en door aanspreekpunt te zijn
voor de zieke en de naaste(n).
Verblijf in het hospice is mogelijk indien de thuissituatie zorg niet toelaat of bij uitdrukkelijke wens van
de zieke. Op die manier kunnen de naasten weer naasten zijn en niet alleen mantelzorgers.
Gelet op de veranderingen in de zorg waarbij het karakter van een verzorgingshuis verandert naar
een appartement met mogelijke zorg inkoop, ontstaat de vraag of wij onze dienstverlening moeten
gaan uitbreiden naar ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’. Wij willen deze vraag met open vizier met
netwerkpartners gaan verkennen. Ook de toename van beschermd wonen - waarbij situatie als
thuis wordt gecreëerd - brengt de vraag naar voren of wij hier, terminale situaties, kunnen en willen
ondersteunen.
De vrijwilligers leveren nabijheidszorg. Dit gaat uit van een holistische benadering.
Daarnaast wordt in het hospice complementaire zorg gegeven. Deze zorg omvat lichamelijke,
emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften en richt zich vooral op het bevorderen van
ontspanning en comfort.
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2.4 | DE VRIJWILLIGER
Hospicegroep de Lelie wordt vorm gegeven met ongeveer 70 vrijwilligers. Deze gemotiveerde en goed
opgeleide vrijwilligers zijn beschikbaar voor het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase.
De vrijwilligers zijn flexibel inzetbaar gedurende de gehele dag en elke dag van de week. Hoewel
gestreefd wordt naar multi-inzetbaarheid heeft iedere vrijwilliger de keuze om alleen in thuissituaties,
alleen in het hospice of in beide situaties te worden ingezet. De vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.
Naast vrijwilligers voor de nabijheidzorg zijn er in het hospice vrijwilligers die andere taken hebben
zoals administratie, boodschappen, tuinonderhoud, bloemen en technisch onderhoud.
Bij de werving van vrijwilligers wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over het verzorgingsgebied. De vrijwilligers krijgen het aanbod om diverse cursussen te volgen die vanuit de landelijke
stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) worden georganiseerd. De introductiecursus en
drie opvolgende modules van de VPTZ is voor vrijwilligers die nabijheidzorg geven verplicht.
Door de terugtredende overheid wordt er in steeds meer maatschappelijke velden een beroep gedaan
op vrijwilligers. Deze participatiemaatschappij wordt nog niet gesteund door de verdergaande
individualisering. Gelijktijdig zien we dat ook vrijwilligers zich voor kortere periodes verbinden en na
een aantal jaren een andere vorm van vrijwilligerswerk zoeken.
De geschetste ontwikkeling in de komende jaren - toename vraag en afname vrijwilligers - wordt
hiermee negatief beïnvloed. De komende jaren moet gericht aandacht worden besteed aan het werven
van vrijwilligers.

2.5 | DE FINANCIËN
De hospicegroep kent drie bronnen van financiering: overheid, eigen bijdrage gasten en giften/
donaties/legaten. De overheidsvergoeding bestaat uit drie delen;
1
Vergoeding voor de terminale zorg thuis:
1.1 Betaald door het ministerie van VWS, als bijdrage in de kosten voor coördinatie en inzet van
vrijwilligers en kosten rond leefkosten. Dit is een vastgesteld bedrag dat wordt verdeeld op basis
van het aantal mensen dat gebruik maakt van vrijwillige inzet. Met een toename van dit aantal
wordt het bedrag per intake derhalve lager. De vergoeding loopt via de Federatie (gezamenlijke
aanvraag in Oost Achterhoek).

VAN WAARUIT WE WERKEN (VERVOLG)
2
Vergoeding voor zorg in het hospice:
2.1 Vrijwilligers en kosten rond leefkosten. Dit is een vastgesteld bedrag dat wordt verdeeld op basis
van het aantal mensen dat gebruik maakt van het hospice (eigen aanvraag bij VWS).
2.2 De huishoudelijke werkzaamheden in het hospice, via de WMO betaald door de gemeenten in ons
verzorgingsgebied. (subsidieaanvraag richting gemeenten).
2.3 De professionele zorg die in het hospice wordt geleverd door een thuiszorgaanbieder wordt
gedekt door de zorgverzekering.
2.4 Eigen bijdrage gasten.
2.5 Familieleden die overnachten in het hospice betalen een kleine vergoeding.
Afhankelijk van een te starten fondsenwerfactie moet worden bezien of de huidige vergoedingen
moeten worden geïndexeerd of anderszins aangepast. De eigen bijdrage mag echter nooit een reden
zijn waarom iemand geen gebruik zou kunnen maken van het hospice.
De derde en meest belangrijke financieringsbron zijn de giften/donaties en legaten. Veel families
doneren een financiële bijdrage als erkentelijkheid voor de geboden ondersteuning. Maar ook
instellingen, stichtingen en organisaties leveren incidentele en of structurele bijdragen.
Een bijzondere groep donateurs zijn de ambassadeurs van de hospicegroep die gedurende een vijftal
jaren een bijdrage schenken.

2.6 | DE ORGANISATIE
De organisatie en coördinatie van de verschillende werkzaamheden alsmede het onderhouden van de
externe contacten is in handen van twee betaalde coördinatoren (50 uur). Voor de bereikbaarheid van
de organisatie worden de coördinatoren bijgestaan door zes vrijwillige coördinatoren. Deze vrijwillige
coördinatoren ontvangen voor hun gemaakte onkosten de maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding (€1500 per jaar).
Het bestuur van Hospicegroep De Lelie bestaat uit zes onbezoldigde bestuursleden. Gekozen is voor
een bestuursvorm waarbij het bestuur direct betrokken is bij het reilen en zeilen van de organisatie in
tegenstelling tot een bestuur op afstand. In het bestuur zijn in ieder geval de functies van voorzitter,
secretaris, penningmeester en contactfunctionaris coördinatoren (tevens plv. voorzitter) belegd.
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Het bestuur streeft naar een vakmatige en geografische spreiding. Kennis en ervaring in de zorg dient
in ieder geval binnen het bestuur te zijn geborgd.
De organisatie is gevestigd op de locatie van het hospice, Leliestraat 36 te Winterswijk.

2.7 | DE OMGEVING
STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICEGROEP DE LELIE

Deze stichting heeft tot doel om (financiële) middelen te verwerven ten behoeve van de
hospicegroep. De stichting heeft ondersteuning verleend bij de totstandkoming en inrichting van het
hospice en ondersteunt de hospicegroep in die gevallen dat de reguliere inkomsten ontoereikend zijn
om de kwalitatieve ambities van de hospicegroep waar te maken. Met het oog op afstemming en
informatie maakt minimaal één bestuurslid van Hospicegroep De Lelie tevens deel uit van het uit
meerdere personen bestaande bestuur van Stichting Vrienden van Hospicegroep De Lelie.
De besturen van beide stichtingen overleggen tenminste een keer per jaar samen en verder zo vaak
als nodig is.
NETWERK PALLIATIEVE ZORG

Het netwerk palliatieve zorg is een samenwerking van alle zorgverleners die palliatieve zorg verlenen.
Dit netwerk is geografisch georganiseerd en omvat de Oost Achterhoek. Naast onze hospicegroep
maken onder andere het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé,
Sensire, Livio, PrivaZorg de Achterhoek, De Lichtenvoorde, Aletta Zorg en Advies, Careaz, Buurtzorg
en de huisartsen deel uit van dit netwerk. Via dit netwerk zijn wij aangesloten bij het Nationaal
Programma Palliatieve Zorg ter verbetering van de palliatieve zorg. Aan dit netwerk wordt deelgenomen door één van de coördinatoren.
VPTZ

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een landelijke koepelorganisatie. In de Achterhoek
hebben de VPTZ organisaties de krachten gebundeld in de Federatie. Hierbij aangesloten zijn de
VPTZ organisaties in Doetinchem, Hengelo-Keijenborg, Zelhem-Halle, Zuid-West Achterhoek en
Winterswijk. Via de Federatie zijn wij aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie die de contacten
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhoudt. In de Federatie heeft een van de
bestuursleden zitting.
In Doetinchem en Winterswijk hebben we naast de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie ook een
hospice. De besturen van beide organisaties hebben indien gewenst overleg.

3  |  AMBITIES VOOR KOMENDE JAREN
De hospicegroep streeft naar een hoge kwaliteit van zorg onder meer door middel van coaching,
scholing, deskundigheidsbevordering en evaluatie. Er wordt gestreefd naar een grote mate van
tevredenheid bij de gasten, de vrijwilligers, de artsen, de verpleegkundigen en verzorgenden en alle
andere medewerkers.
De komende jaren blijft er veel aandacht voor;
1 De hospicegroep streeft ernaar om een duidelijke plek in de regio te behouden en zo nodig te
verbeteren. De hospicegroep wil voldoende bekend zijn en blijven bij de zieken, diens naaste(n) en
de verwijzers.
2 Wij willen een actieve netwerkorganisatie zijn en onderhouden daartoe professionele relaties met
organisaties die in hetzelfde of in aanpalende werkterreinen actief zijn. De overeenkomsten zijn
hierbij belangrijker dan de verschillen.
3 Scholing van vrijwilligers.
4 Voor de werving en het behoud van vrijwilligers wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierbij wordt
gestreefd naar een geografische en diversiteitsspreiding van de vrijwilligers. Het is belangrijk om
de positieve waardering voor deze groep te behouden en zorgvuldig met de belangen van de
vrijwilligers om te gaan.
5 Met de betreffende netwerkpartners verkennen we de behoeften en de mogelijkheden om onze
dienstverlening uit te breiden naar de verzorgingshuizen nieuwe stijl.
6 Met de betreffende netwerkpartners verkennen of wij in situaties van begeleid wonen onze
ondersteuning willen en kunnen aanbieden.
7 Er wordt een meerjarenbeleid ontwikkeld op het gebied van PR waarin ook de functie van
ambassadeur voor de hospicegroep een rol heeft.
8 Er wordt minimaal eens per twee jaar een fondsenwerfactie gehouden.
9 Bezien wordt of de huidige vergoedingsbedragen kunnen worden gehandhaafd of bijvoorbeeld
moeten worden geïndexeerd.
10 Criteria voor verblijf in het hospice beschrijven.
11 Mogelijkheden inventariseren van samenwerking in en met Duitsland.

BIJLAGE
De statutaire doelstelling van de organisatie is:
 Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het dagelijkse leven.
 Het bieden van menswaardige aanvullende hulp en begeleiding in de thuissituatie en/of in een
hospice waarin tegemoet wordt gekomen aan de lichamelijke, emotionele en spirituele behoeften
van betrokkenen in de laatste levensfase, gebaseerd op zijn eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid en die er aldus toe bijdraagt dat de persoon op een - in zijn ogen - zo waardig
mogelijke wijze zijn leven kan afronden.
 Het bieden van begeleiding op emotioneel en spiritueel gebied aan naasten van de betrokkene en/of
verwijzen naar instanties/personen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht statutair haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 Het in eigendom verwerven en/of huren van één of meer huizen en/of van medische en zorg ondersteunende apparaten.
 Het werven, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers.
 Het streven naar palliatieve zorg, dat wil zeggen dat men de ziekte van de persoon niet meer als
uitgangspunt van de zorg neemt, maar de zieke mens.
 Het creëren van dagopvang en/of tijdelijke opvang voor de doelgroep.
 Het ondersteunen en aanvullen van bestaande mogelijkheden van zorg in de eigen thuissituatie van
mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren.
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over terminale zorg aan huis
of in ons hospice? Neem dan gerust contact met op
met één van onze coördinatoren. Het hospice is de
hele week 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Hospicegroep De Lelie
Leliestraat 36
7101 CJ Winterswijk
T (0543) 52 11 11
F (0543) 52 03 49
E info@hospicegroepdelelie.nl
I www.hospicegroepdelelie.nl

