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1. Passie voor palliatieve zorg 

 

Introductie 

Hospice Dome is geopend in 2004 en blijft haar passie onverminderd richten op de 

ambitie een veilige verblijfplaats te zijn waar persoonlijke aandacht, goede 

zorgverlening en de wens van degene wiens levenseinde nabij is, voorop staat.  

 

Uitgangssituatie 2018 

Na 14 jaar bevindt Hospice Dôme zich in een fase die zich kenmerkt door continuering 

en doorontwikkeling van het bestaande zorgaanbod.  

Het speerpunt voor komende jaren zal liggen op professionaliseren en blijven pionieren. 

Het is ons streven dat de geboden kwaliteit niet alleen ervaren wordt, maar ook 

objectief meetbaar en toetsbaar is. Daarnaast willen we graag nieuw zorgaanbod 

ontwikkelen voor de bewoners van de wijk rondom het hospice, in samenwerking met 

de gemeente en andere zorgaanbieders. 

Eind 2018 zal er een bestuurswissel plaatsvinden. Een nieuwe bestuurder zal naar eigen 

inzicht uitvoering en vorm geven aan het lopende strategisch plan, zoals dat voor u ligt. 

 

Financiële positie 

In een dienstverlenende organisatie zoals Hospice Dôme is en wil zijn, is een financieel 

gezond klimaat belangrijk. Deze wordt voor een groot deel gerealiseerd door de 

werving die uitgaat van uitstekende  zorgverlening op maat. Dit heeft zoals gebleken, 

zeer positieve effecten op de ervaring van veiligheid en comfort bij de gasten. 

Genoemde effecten hebben een directe invloed op het aantal gasten per jaar en de 

kwaliteit van de medewerkers die in Hospice Dôme willen werken. 

 

De reeds in gang gezette veranderingen in de financiering van de zorg geven  

voorlopig geen verwachting van inkomstenderving. De huidige kwaliteit van de 

palliatieve zorg in Nederland staat goed bekend en is niet meer weg te denken uit de 

samenleving. De mantelzorgparticipatie door speciaal opgeleide vrijwilligers en 

aanwezige mantelzorgers, is in Hospice Dôme praktijk van alle dag. Een behoorlijk 

gedeelte van de zorg ( 6,2 Fte) wordt in Hospice Dôme verricht op vrijwillige basis.  

 

Voor het ontwikkelen van nieuw wijkgericht zorgaanbod is een investering noodzakelijk. 

Dit geld is beschikbaar bij Stichting Vrienden van Dome. Dit kapitaal is afkomstig vanuit 

de maatschappelijke ondersteuning van veel inwoners van Amersfoort en omgeving. 

Het heeft daarom onze voorkeur te blijven pionieren en middelen van Stichting 

Vrienden aan te wenden voor het realiseren van de plannen die verderop in dit 

document worden beschreven. 

 

 

2. Missie Hospice Dôme 

 

Hospice Dôme is een koepel van zorg en biedt onderdak / begeleiding / verzorging 

voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet thuis kunnen of willen sterven  en aan hun 

naasten. 

 

De zorg is afgestemd op de behoefte en wensen van de gast; privacy en aandacht 

voor eigenheid staan centraal. 

Er is aandacht voor : 

- lichamelijke aspecten (verzachten lijden, pijn en ongemak) 

- geestelijke aspecten (zingevingsvragen, spiritualiteit) 
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- psychische aspecten (uiten van angst en vragen) 

- sociale aspecten (oog voor context, familie, naasten) 

De zorg is niet levensverlengend of levens verkortend maar gericht op comfort. 

 

Team 

De zorg wordt gegeven door een multidisciplinair team van deskundige 

beroepskrachten en goed opgeleide vrijwilligers, dat samenwerkt als in een  

uitstekend hotel met kwaliteitszorg. 

 

Bejegening 

Vriendelijke bejegening en persoonlijke aandacht zijn speerpunten in de omgang met 

de gasten en hun naasten, maar ook met allen die telefonisch of schriftelijk contact 

leggen met het hospice. 

 

Inspiratie 

De zorg wordt gegeven vanuit de overtuiging dat ieder leven van begin tot eind 

respect verdient, omdat het uniek is en een gave van God. Deze overtuiging vormt een  

inspiratiebron voor de medewerkers. Gasten en naasten hoeven deze overtuiging niet 

te delen. 

 

Zie voor meer informatie de Zorgvisie Hospice Dôme. 

 

 

3. Visie Hospice Dôme  

 

 Dôme is een tweede “thuis” voor terminale patiënten en hun naasten 

 Dôme is een vangnet als het thuis (even) niet meer gaat  

 Dôme heeft gekwalificeerd en gemotiveerd personeel (vrijwillig en betaald) 

 Dôme heeft een effectieve structuur en een gezond werkklimaat 

 Dôme heeft en behoudt het Keurmerk Hospicezorg 

 Dôme staat bekend om professionele en aandachtige zorg 

 Dôme is laagdrempelig door bijna- thuissfeer 

 Dôme geeft advies, scholing en consultatie op het gebied van palliatieve zorg 

 Dôme is een financieel gezond bedrijf 

 Dôme heeft continue aandacht voor moderne PR  

 

4. Dienstverlening 

 

1. ruime eenpersoonskamers met moderne uitstraling; met en zonder terras, 

mogelijkheid om huisraad en huisdieren mee te nemen; comfort, rust, privacy, 

zoveel mogelijk zorg-op-maat naar wens van de gast 

 

2. verpleging 24 uur per dag aanwezig; uitstekende verzorging; aandacht en 

begeleiding door professionele en vrijwillige medewerkers, die geschoold zijn in 

palliatieve zorg: verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkende, 

geestelijk verzorger, muziektherapeute, vrijwilligers 

 

3. medische begeleiding door palliatief geschoolde hospicearts(en); samenwerking 

met de eigen huisarts en leden van de medische achterwachtgroep 

 

4. psychosociale (contextuele) begeleiding van gasten en hun naasten door 

maatschappelijk werker  (op verzoek) 
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5. begeleiding bij existentiële-, geloofs- en zingevingsvraagstukken door geestelijk 

verzorger (op verzoek) 

 

6. steun bij rouwverwerking van zowel gast als naasten tijdens en na opname 

(indien gewenst) 

 

7. onbeperkt bezoek in overleg met de gast; naasten kunnen indien gewenst 

blijven eten en/of op de kamer logeren; er zijn ook logeerkamers beschikbaar 

 

8. tijdelijke opname van gasten die thuis verblijven in de terminale fase - ter 

ontlasting van de mantelzorg of voor het behandelen van complicaties ten 

gevolge van het ziekteproces 

 

9. na het overlijden hulp bij  laatste zorg door naasten en een dag opbaren op de 

eigen kamer (indien gewenst) 

 

10. kosteloze crisisinterventie en advies in de thuissituatie, in de fase voorafgaand 

aan een eventuele opname  

 

11. nazorg aan nabestaanden 

 telefoon en/of  bezoek na overlijden 

 herdenkingsbijeenkomst 

 

12. advies en consultancy aan beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers met 

betrekking tot 

 praktische zorg in de laatste fase 

 pijn- en symptoombestrijding 

 complementaire zorg 

 

13. educatie 

 inhoudelijke scholing (in- en extern) 

 presentatie hospice en palliatieve zorg 

 informatiebijeenkomsten voor groepen belangstellenden 

 stage-mogelijkheden voor verplegenden, verzorgenden en artsen in 

opleiding 

 

Hospice Dôme wil zich onderscheiden door :  

 gespecialiseerde kwaliteitszorg op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied 

door een gespecialiseerd (eigen) multidisciplinair team van professionals en 

vrijwilligers, die 24 uur per dag aanwezig zijn, de continuïteit van zorg 

waarborgen en onderling goed samenwerken, waarbij de wens van de gast 

uitgangspunt is  

 medische begeleiding door de palliatief geschoolde arts, in nauwe 

samenwerking met de eigen huisarts, aangevuld met andere behandelaars en 

(palliatief) specialisten 

 mogelijkheid tot leveren van complexe zorgverlening en crisisinterventie 

 persoonlijke, vriendelijke en respectvolle bejegening van gasten en naasten 

 verblijf in huiselijke en kleinschalige omgeving, waar op maat en op verzoek veel 

mogelijk is 

 de regie en autonomie van de gast als uitgangspunt te waarborgen 

 privacy, comfort en rust  
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 eenpersoons kamers met openslaande deuren naar terras 

 onbeperkt bezoek (in overleg met gast) en logeermogelijkheid voor naasten  

 mogelijkheid om gebruik te maken van wellness -ligbad  

 complementaire zorg (muziektherapie, hand- en voetmassage, aromazorg)  

 de mogelijkheid eigen huisraad of een huisdier mee te nemen 

 

 

5. Maatschappelijke rol 

 

Hospice Dôme is in 2004 gerealiseerd en heeft na bijna 14 jaar een onmisbare plek 

gekregen in het zorgpalet van Amersfoort. Het is duidelijk dat het hospice voorziet in 

een grote behoefte. Een verblijfplaats voor terminale zorg, waarin aandacht voor 

autonomie, kleinschaligheid, professionaliteit, gemoedelijke sfeer en persoonlijke 

aandacht hand in hand gaan. Ook in 2018 blijkt de behoefte aan palliatieve zorg in 

een hospice onverminderd groot. Vanaf de oprichting in 2004 worden er jaarlijks 

gemiddeld 80 personen verpleegd, waarvan 95% ook daadwerkelijk binnen een aantal 

weken tot maanden overlijdt. Een kleine groep van 5% wordt doorgeplaatst naar een 

andere voorziening of keert (tijdelijk) terug naar huis, vanwege gedeeltelijk herstel of 

stabilisatie van het ziekteproces. 

 

De palliatieve zorg in de regio 

De afgelopen 14 jaar zijn de mogelijkheden om met 24 uurs- zorg thuis te kunnen blijven 

tot het overlijden enorm toegenomen. De verruiming van de financiële middelen en de 

keuze aan zorgaanbieders van thuiszorg vormen een vangnet, waar veel inwoners van 

regio Amersfoort een beroep op doen. 

 

De huisarts en medewerkers in het ziekenhuis en de thuiszorg hebben een belangrijke 

taak bij voorlichting van de zorgvrager over de diverse mogelijkheden die er zijn. 

Oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg en het ziekenhuis volgen de  zorgvrager 

in zijn of haar ziekteproces en kunnen op maat advies en begeleiding geven.  

 

Op deze manier worden veel terminale patiënten en hun naasten doorverwezen naar 

Hospice Dôme, wanneer daar hun voorkeur naar uit gaat. 

Hospice Dôme is tot nu toe in Amersfoort het enige hospice. In Nijkerk en Soest zijn de 

dichtstbijzijnde collega-hospices met respectievelijk  6 en 4 bedden. Binnen regio 

Eemland is er goede samenwerking en overleg tussen de hospices. Hospice Dôme is 

van de genoemde hospices het enige hospice met een keurmerk hospicezorg. 

 

Consultatie, advies en huisbezoek 

Het Palliatieteam Midden-Nederland (PTMN) staat dag en nacht klaar voor telefonisch 

consult aan medische en verpleegkundige zorgverleners met betrekking tot passende 

en verantwoorde medicatie.  

 

Hospice Dôme neemt in deze keten ook een duidelijke plaats in. De coördinator zorg 

van Hospice Dôme maakt deel uit van het PTMN en heeft hierdoor een intensieve 

samenwerking met thuiszorginstanties, ziekenhuis en huisartsen.  

Het hospice is dag en nacht bereikbaar voor zowel zorgvragers, naasten als 

zorgverleners. Elke werkdag is er een wachtlijst coördinator aanwezig en buiten 

kantooruren is er altijd iemand telefonisch bereikbaar om mee te denken. Het 

beantwoorden van vragen, het geven van advies en instructie en meedenken bij 

complexe omstandigheden of zorgsituaties kan op deze manier dag en nacht 

doorgaan. Gekoppeld aan een telefonische vraag kan ook een huisbezoek worden 
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afgelegd. Hierdoor kan de situatie beter beoordeeld worden en is er ook een 

mogelijkheid tot praktische hulpverlening ter plekke. De afgelopen jaren is de 

samenwerking in de eerste lijn geïntensiveerd, waardoor ook crisisinterventie onderdeel 

uitmaakt van het zorgaanbod in Hospice Dome. 

 

Opname en zorg in Hospice Dôme 

Wanneer de zorgvrager en de naasten dat wensen, kan een opname in het hospice 

gerealiseerd worden, hetzij voor kortere tijd, hetzij definitief. Wanneer de gast tot 

zijn/haar levenseinde in Hospice Dôme blijft, wordt samen met hem/haar en de naasten 

een zorgplan gemaakt waarin de wensen van de gast centraal staan. Door bestrijding 

van klachten en passende aanpak van aanwezige problematiek wordt het afscheid zo 

draaglijk mogelijk gemaakt. 

 

Euthanasie kan in Hospice Dôme niet uitgevoerd worden. Wel is de wens ertoe altijd 

bespreekbaar en kunnen ook de wettelijke voorbereidingen worden getroffen. Bij 

verbetering of stabilisatie van het ziekteproces neemt het hospice de 

verantwoordelijkheid om  met de zorgvrager en de naasten een passender 

verblijfssituatie te zoeken, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Ook dan is er 

zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen en toekomstige zorgverleners. 

 

Tijdens en na overlijden vindt er in het hospice begeleiding plaats bij afscheid en rouw. 

Naasten en kinderen worden indien gewenst doorverwezen naar intensieve 

vervolgbegeleiding.  

 

Educatie en onderzoek 

Het gedachtegoed van de palliatieve zorg wordt in de regio Amersfoort al 14 jaar lang 

voortdurend doorgegeven aan zorgverleners uit alle sectoren. Via het Netwerk 

Palliatieve Zorg vindt uitwisseling tussen de zorgorganisaties plaats en educatie, 

waarvoor de verspreiding zeer breed is. Binnen de afzonderlijke organisaties wordt 

vervolgens intern structureel aandacht besteed aan scholing en herscholing 

betreffende de meest uiteenlopende aspecten van de palliatieve zorg. Hospice Dôme 

is reeds vanaf de start van het Netwerk (2004) betrokken bij de ontwikkeling en 

activiteiten in de regio en neemt actief deel op alle fronten. Door haar specialistische 

opzet en zorgaanbod heeft zij een voortrekkersrol binnen deze bijzonder vorm van 

zorgverlening. In 2017 is het educatiecentrum van Hospice Dôme van start gegaan met 

een eigen plek op de website. Via het educatiecentrum biedt Hospice Dôme 

voortdurend scholingen aan rond (deel) aspecten van de palliatieve zorg. Het aanbod 

van educatie is hiermee meer gestructureerd en toegankelijk geworden voor 

professionele zorgverleners, artsen, vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

In het kader van de Leerstoel Hospicezorg (2014-2020), verbonden aan de Universiteit 

van Utrecht is Hospice Dôme betrokken bij diverse onderzoeken en projecten, die als 

doel hebben de totale hospicezorg in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.  

 

Nieuwe initiatieven en toekomstperspectief 

Binnen de regio is het zorgaanbod goed en verloopt de afstemming tussen de 

verschillende zorgverleners in de palliatieve fase steeds beter. Helaas weten nog veel 

inwoners niet van het bestaan van het hospice en is de drempel behoorlijk hoog. Door 

de samenwerking met de thuiszorg en huisartsen en via de huisbezoeken door de 

wachtlijst coördinatoren, weten we dat het sociale vangnet van veel inwoners van 

Amersfoort afneemt. De eenzaamheid neemt toe en deelname aan sociale activiteiten 

is door ziekte, gebrek aan financiële middelen of verminderde mobiliteit niet altijd 
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mogelijk. 

 

Hospice Dôme zou graag een bijdrage leveren aan deze nood in de vorm van het 

opzetten van een laagdrempelig ontmoetings- en informatiecentrum met 

mogelijkheden voor koffie/thee en een warme maaltijd. Dit centrum zou gerealiseerd 

kunnen worden door middel van een uitbouw aan de speelplaatszijde van het hospice. 

Deze extra ruimte kan benut worden voor uitbreiding van het zorgaanbod, zoals eerder 

genoemd : 

 een gezellige ontmoetingsruimte met restaurantfunctie en een terras  

 een ruime keuken waarin vers gekookt kan worden voor hospicegasten en hun 

naasten en voor wijkbewoners 

 enkele gastenkamers voor tijdelijk verblijf /zorghotelfunctie (zgn. 

eerstelijnsvoorziening)  

 een paar extra parkeerplaatsen op eigen terrein 

 gratis spreekuur /consultatie voor wijkbewoners (en hun mantelzorgers) door de 

maatschappelijk werkende, de geestelijk verzorger, de hospicearts, 

(gespecialiseerde) verpleegkundigen en de notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SWOT analyse 2018 

 
 Sterk Zwak 

Organisatie + structuur 

Organogram helder 

Taken en functies helder 

Structuur overzichtelijk 

Werkdruk beheersbaar 

Bestuurswisseling geeft 

onzekerheid 

 

 

Personeel 

Interne communicatie prima 

Weinig verloop + goede sfeer 

Hoge motivatie/veel vrijwilligers 

Deskundig; voldoende capaciteit 

Loyaliteit en flexibele inzet 

Persoonlijke ontwikkeling  

Kwetsbaar door klein team 

verpleging  

Veel bereidheid gevraagd tot 

flexibiliteit 

Vernieuwing wijze van 

functioneringsgesprekken kan 

onveilig zijn 

Kwaliteit van de zorg 

Klantvriendelijkheid speerpunt 

Menswaardige zorg   

Kwaliteitszorg op maat 

Korte lijnen/vraaggestuurde zorg 

Prezo keurmerk in gang gezet 

Continuïteit zorg bewaken 

Regelgeving en kwaliteitseisen 

zorgverzekeraars en Prezo geeft 

druk 
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Image / PR 

Zeer goede naam 

Regionale bekendheid groot  

Website – graag gebruikt 

Christelijke identiteit 

Herdenkingsbijeenkomsten zeer 

gewaardeerd bij nabestaanden 

Christelijke identiteit kan 

belemmering zijn 

Euthanasie niet in hospice 

Vergunning-parkeren in de wijk 

sinds 2018, waardoor te weinig 

parkeerplaatsen 

 

Financiën 

Financieel beleid transparant 

Efficiënte afwerking  

Sinds enkele jaren geen tekort 

meer bij SDE 

Stichting Vrienden zit goed bij kas 

Dure (verwen)zorg blijft risico 

Hoge vaste lasten (personeel, 

huur, etc.) 

Eigen bijdrage niet altijd inbaar 

 

Externe diensten 

Naar buiten gericht (service) 

Rondleidingen en huisbezoeken 

Service hoog gewaardeerd 

Gericht op informatieverspreiding 

en samenwerking 

Samenwerking Netwerk PZ 

Eemland en Palliatieve Unit MMC 

Educatiecentrum loopt goed 

Extra service wordt niet betaald 

Netwerken heeft geen eind 

Ontwikkeling nieuwe diensten en 

producten vraagt veel extra tijd 

en energie van medewerkers – 

niet altijd haalbaar, waardoor 

ontwikkelingen kunnen stagneren 

Faciliteiten 

Esthetisch gebouw  

Sfeervol, schoon 

Veel privacy  

Huisdieren mogen mee 

Tuin, terras en ligbad 

Moderne inrichting gastenkamers 

Gebouw, installaties en 

onderhoud vragen veel tijd, geld 

en energie 

Geen verse maaltijden 

Keuken en woonkamer bieden 

soms onvoldoende ruimte voor 

alle naasten 

Te weinig parkeerruimte 

 
Kansen  Risico’s 

Vergrijzing en toenemende aantal 

alleenwonenden, behoefte wordt groter 

 

Toename aanbod van patiënten in crisis met 

onduidelijke levensverwachting 

(dementie/hartfalen) 

Zorgverzekering keert uit bij aanwezigheid 

keurmerk 

Macht van zorgverzekeraars gekoppeld aan 

onwetendheid realiteit zorg 

Bekendheid + schaalvergroting door 

samenwerking met andere hospices en 

hospicezorgvoorzieningen 

Afhankelijkheid van financiële situatie thuiszorg 

door onder-aannemer-schap 

Verkilling van de samenleving 

meer behoefte aan Dôme 

Uitvoeren van steeds wijzigende wet – en 

regelgeving vragen veel kennis, inzet en tijd 

Topproduct voor fondsenwerving 

 

Teveel nadruk op belang wetenschappelijke 

ontwikkelingen in de zorg 

Ruimte voor ontwikkeling nieuw zorgaanbod 

door kapitaal bij Stichting Vrienden 

Medewerkers blijven minder scherp door 

uitstekende omstandigheden (hoeven minder 

moeite te doen) 
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7. Missie, waarden en visie Hospice Dome  2018-2021 

 

We worden in ons werk geïnspireerd door Gods liefde en zorg voor ons. Wij dienen God 

door voor onze naasten te zorgen. Belangrijke waarden in deze zorg zijn: liefde, 

zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat deze inspiratie voor  alle 

betrokkenen  herkenbaar is en doorwerkt in de hele organisatie, dienen missie, visie, 

waarden en praktijk op elkaar afgestemd te zijn. Deze uitgangspunten zijn hieronder in 

een schema gezet en toegepast op de praktijk: de zorg aan gasten en naasten, maar 

ook op de omgang met elkaar als medewerkers, leiding en externe (netwerk)relaties.  

 
 Missie Waarden Duurzaam Overstijgend 

Gasten 

 

Ieder mens is 

waardevol en 

heeft recht op 

een 

menswaardig 

einde, respect 

en zorg 

Autonomie 

Gastvrijheid 

Liefdevol 

Menselijkheid 

Deskundig 

Betaalbare zorg 

Sterven is : 

je leven goed 

kunnen afronden, 

voor jezelf en voor 

je naasten 

Ieder mens is een 

schepsel van God 

en is geliefd door 

Hem 

Naasten 

 

Naasten zijn 

belangrijk voor 

de gast en 

verdienen 

aandacht en 

respect 

Respect 

Erkenning 

Vertrouwen 

Naasten hebben 

de toekomst , zij 

moeten verder en 

vertellen hun 

ervaringen door  

Ieder mens is een 

schepsel van God 

en is geliefd door 

Hem 

Medewer-

kers 

& leiding 

Medewerkers 

zijn de motor 

van de 

organisatie 

Vertrouwen 

Verantwoordelijkhei

d 

Goed werkklimaat  

Zelf organiserend 

vermogen 

 

Resultaten, 

efficiëntie, 

samenwerking en 

ontwikkeling 

samenbrengen    

Leiding geven is 

coördineren van 

afzonderlijke 

taken en macht 

een veilige  

structuur geven 

Externe 

Relaties & 

Netwerk 

 

 

Relaties zijn 

waardevol en 

worden als 

complementair 

gezien 

Respect 

Gelijkwaardige 

behandeling 

Vriendelijkheid 

Informatie 

Samenwerken met 

collega’s  en 

contacten ipv 

concurreren levert 

meer op 

De wereld is van 

ons allemaal 

Niemand kan 

alles alleen weten 

of goed doen 

Financiering 

Financiering is 

basis voor het 

voortbestaan 

van het bedrijf 

Genoeg is  een 

subjectief 

begrip 

Communicatie 

Overleg 

Afspraken 

nakomen 

Giften zijn nodig 

Organisatie-brede 

verantwoordelijkhei

d voor inkomen  

Geen winst 

 

Eerlijke en 

transparante 

bedrijfsvoering 

Overheid 

 

Overheid is 

wetgevend en 

regulerend,  

maar niet 

bepalend voor 

de koers van de 

organisatie 

 

Nakomen regels en 

voorschriften 

binnen redelijke 

grenzen 

Informatie 

Communicatie 

Details zijn 

belangrijk in de 

manier waarop je 

regels interpreteert 

en uitvoert  

De overheid 

houdt overzicht 

op grote lijnen, 

maar is 

ondergeschikt 

aan spirituele en 

existentiële 

doelstellingen 
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8. Strategische doelen 2018 – 2021  

 

 

 

 

Alle strategische doelen voor de komende jaren blijven ten diensten staan van de gast 

en de naasten. Onze passie voor de palliatieve zorg (pagina 3) en de missie van 

Hospice Dôme (pagina 4) zullen hierin helder blijven doorklinken. 

 

1. Ambities op langere termijn 

Uitbreiding externe wijkfunctie met de volgende doelstellingen: 

 mogelijkheden creëren voor bestrijding van  eenzaamheid bij bewoners,  

 inloopvoorziening voor informatie rond hulpverlening in de laatste levensfase, 

huisbezoeken door vp hospice of andere hulp aan huis realiseren i.s.m. buurtzorg, 

wijkteam en huisartsen in nabije omgeving  

 aansluiten bij de wens vanuit team hospice: verse maaltijden serveren 

 

Doel : onderzoeken van mogelijkheid om een uitbouw te realiseren, waarin een 

laagdrempelige horecavoorziening gehuisvest kan worden met ruimte voor spreekuren, 

informatiemiddagen/avonden, ontmoeting en keukenfaciliteiten voor hospice en 

buurtbewoners. 

 

2. Financiële onafhankelijkheid 

- Rekening houden met fluctuerende bedbezetting tussen 65 en 75 % en de  

financiering hospicezorg die opnieuw gaat veranderen ( eisen ZVW, AHzN en 

politiek).  

- Investeren in toekomstplannen (bv. uitbreiding van wijkfunctie of externe 

hulpverlening) kost extra geld. 

- Productieafspraken met Thuiszorg Beweging 3.0 : afwegen of Hospice Dome 

onderaannemer blijft of  de mogelijkheid van een zelfstandige relatie bespreekt 

met zorgverzekeraars.  

 

Doelen : 

a. voldoende middelen (inclusief reserves) in kas voor de zorg, het onderhoud van 

het gebouw en het ontwikkelen van nieuwe producten.  

b. Efficiënte en transparante besteding van de financiële middelen met zo weinig 

mogelijk registratielast. 

c. Stichting Vrienden staat garant voor de investering in nieuwe producten en 

ontwikkelingen. 

Zorg voor gast  
   en naasten 

Personeel en 

organisatie 

 

Zorgkwalitei

t Gebouw 

Financieel gezond     Advies en consultatie 
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3.  Personeelsmanagement 

- Blijvende aandacht voor verjonging in het team en voor personeel dat gericht is 

op verbinding (letterlijk en figuurlijk): investeren in samenwerking professionals en 

vrijwilligers en samenhang tussen de diverse disciplines en groepen. 

 

Doel: diversiteit in het team; continue deskundige, multidisciplinaire zorg aan de gasten 

en naasten met waarborging van de zorgvisie. 

 

4. Trends en ontwikkelingen in de palliatieve zorg 

Bij de AHzN  en de zorgverzekeraars ligt de focus op kwaliteitsbewaking van 

patiëntgerichte zorg, professionalisering en wetenschappelijk onderzoek.  

In de landelijke hospicezorg zijn de doelstellingen divers. Er is veel aandacht voor 

vereenvoudiging : terug naar de basis van de zorg- en dienstverlening aan de 

medemens in de buurt/wijk/stad: voldoende aandacht, tijd en goede 

(multidimensionale) zorg met minder regelgeving en registratielast.  

 

Doel: ontwikkelingen in de palliatieve zorg actief en kritisch volgen; focus, prioriteit en 

richting van hospice Dome blijvend evalueren.  

 

5. Governance code voor de Zorg 

2017 is de nieuwe Governance code voor de Zorg ingegaan. Het bestuur heeft samen 

met de Raad van Toezicht hier een themabijeenkomst over gehouden. Onder 

begeleiding van een extern bureau is gekeken naar de bedoeling en de opzet van de 

nieuwe code. Samen met de begeleider is geconstateerd dat Hospice Dôme als 

relatief kleine organisatie al op zeer veel vlakken invulling geeft aan de nieuwe code. 

Naast het onderlinge gesprek en nadere bewustwording op dit onderwerp heeft deze 

bijeenkomst geleid tot het opstellen van een nulmeting (self-assessment) waardoor 

helder in kaart is gebracht op welke punten Hospice Dôme aan de code voldoet en op 

welke punten nog aanpassingen nodig zijn. De aanpassingen hebben onder andere  

betrekking op een nog te ontwikkelen reglement voor de Raad van Toezicht en op de 

onderlinge samenhang versus taakafbakening tussen de drie stichtingen van Dome: 

Stichting Exploitatie, Stichting Beheer en Stichting Vrienden. De Raad van Toezicht zal 

zich de komende jaren inspannen om de nodige aanpassingen tot stand te brengen. 

 

Amersfoort, mei 2018 

 

Carolien van Dam en Margriet Euwema, 

Raad van Bestuur Hospice Dôme  

 


