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Koepel van zorg

Op 1 september is het educatiecen-
trum officieel van start gegaan. Op 
de website van Hospice Dôme is een 
aparte pagina ingericht waarop scho-
lingen en workshops vermeld worden. 
Deze worden gegeven door diverse 
medewerkers, die hiervoor het talent en 
de deskundigheid hebben. De inhoud 
varieert van pijnbestrijding tot hand- en 
voetmassage en van de werking van 
het brein tot muziektherapie. Sommige 
workshops worden op maat gemaakt 
en op aanvraag verzorgd voor collega’s 

Speculaasactie
De jaarlijkse speculaasactie is in een 
nieuw jasje gestoken. De speculaas 
is bijna 20 jaar lang geleverd door de 
fabriek van Van der Molen. We waren 
samen met u heel tevreden over de 
kwaliteit en de prijs van deze specu-
laas. Helaas was de logistiek rond de 
levering en de opslag van de vele dozen 
een steeds groter probleem. Dit jaar 
ging het roer om: de Amersfoortse bak-
ker Van der Meer (op foto rechts) bakte 

op ons verzoek dit jaar de speculaas 
zelf en de levering ging via een bestel-
bus. Bestuurslid Gert Jan Kreijkamp 
(op foto links) reed zelf de stad rond 
en leverde de bestellingen af bij verko-
pers met een grote bestelling. Voor de 
andere verkopers stond de bestelbus 
op de parkeerplaats voor het hospice. 
Hier kon iedereen zijn bestelling afha-
len. De speculaas smaakt heerlijk en de 
logistiek was een hele verbetering! 

De kwaliteit van de zorg scoort in de tweede helft van 2017 gemiddeld een 
9,4. Ook de tevredenheid van de medewerkers (betaald en onbetaald) 
is dit najaar weer gemeten en daaruit kwam het cijfer 8,8. Hier zijn we 
natuurlijk geweldig blij mee! Er zijn weer ideeën en tips aangedragen 
door de medewerkers waar we in de toekomst mee aan de slag kunnen. 

De voorbereidingen voor herkeuring volgens PREZO (prestaties in de zorg) zijn in 
volle gang; in april 2018 wordt Hospice Dôme voor de 4e keer gekeurd. Het is altijd 
veel werk, maar het blijkt ook zinvol om alle protocollen en documenten weer te 
actualiseren en op te schonen. Het keurmerk is een vereiste om in aanmerking te 
blijven komen voor de financiële vergoeding van de palliatieve zorg, die in het hos-
pice wordt gegeven.

Start Educatiecentrum Hospice Dôme

Kwaliteit van zorg onder controle

in zorginstellingen of andere groepen 
zorgverleners. Een aantal scholingen 
verzorgen we in samenwerking met 
het netwerk palliatieve zorg Eemland of 
met een aantal artsen uit de regio. Op 
deze manier verspreiden we de kennis 

en ervaring, en kunnen ook terminale 
patiënten op andere plaatsen van 
goede en deskundige zorg profiteren. 

9,4
8,8



Notarissen
Het bestuur van Stichting Vrienden 
van Dôme heeft in november een 
informatiebijeenkomst voor notaris-
sen in Amersfoort georganiseerd. 

Gea Antonides (hospice-arts) en Aart 
Veldhuizen (notaris) leverden een bij-
drage aan de inhoudelijke discussie 
over passages uit het levenstestament. 
Het was een zeer geslaagde bijeen-
komst, waarin iedereen geïnspireerd 
huiswaarts keerde met stof tot naden-
ken en een goedgevulde goodybag 
(met onder andere een standaard met 
folders “schenken en nalaten” voor 
in de diverse wachtkamers van de 
notariskantoren). Stichting Vrienden 

hoopt hiermee een aanzet te hebben 
gegeven aan een grotere bekendheid 
van Hospice Dôme bij Amersfoortse 
notarissen. 

Open Huis
Op zaterdag 14 april 2018 hoopt 
Hospice Dôme weer open huis te hou-
den voor belangstellenden. Tussen 14 
en 16 uur kunt u terecht voor informa-
tie, een rondleiding en een kopje koffie 
of thee. Van harte welkom!

  Dankwoord
Graag willen we alle giftgevers, dona-
teurs en kerken hartelijk danken voor 
hun royale bijdrage in 2017. Zonder 
giften kunnen we de bijzondere en lief-
devolle zorg niet blijven garanderen in 
Hospice Dôme. We weten ons gedra-
gen door de liefde van God en door uw 
steun en gebed. Gods zegen toege-
wenst voor de komende kerstdagen en 
voor het jaar 2018!

Koepel van zorg

Hospice Dôme
Appelweg 49,  
3818 NN Amersfoort
033 460 1960
info@hospicedome.nl
www.hospicedome.nl

Giften
Hospice Dôme is voor een deel 
afhankelijk van giften van derden. 
Donaties zijn welkom op rek.nr. 
NL89 RABO 0123 023 068
t.n.v. Stichting Vrienden van Dôme te 
Amersfoort.

Koepel van zorG
Hospice Dôme biedt jaarlijks aan 
gemiddeld 90 gasten 24 uur per dag 
deskundige zorg en onderdak in de 
laatste fase van hun leven en aan 
hun naasten.

MedewerKers
Naast de hospicearts, 5 avond/
weekendartsen, een team met 
18 verpleeg- en zorgkundigen, 
de maatschappelijk werkende, de  
kwaliteits-medewerker, de muziek-
therapeut, de geestelijk verzorger, een  
kantoorteam en de directie, maken 
40 (oproep)-vrijwilligers, waaronder 
de pedicure, het mogelijk 24x7 uur 
zorg te verlenen aan onze gasten. 

raad van toezicht
Op afstand wordt er toezicht gehou-
den door een raad van toezicht die 
bestaat uit vijf leden.

ontwerp
serendip-ontwerp.nl

Wat 
nabestaanden 
zeggen over 
kwaliteit…

“Heel veel dank voor de liefdevolle 
verzorging en de manier waarop jullie 
omgingen met haar kwetsbare per-
soonlijkheid en beschadigde emoties.”
“Hij heeft de afgelopen twee weken 
kunnen rekenen op professionele en 
liefdevolle hulp. Dit heeft de moeilijke 
periode voor ons dragelijk gemaakt.”

“Hij voelde zich veilig en gesteund. 
Eenmaal ingesteld op goede pijn- 
medicatie voelde hij zich redelijk goed. 
Zo heeft hij veel familie en vrienden kun-
nen ontvangen waarvan hij afscheid 
heeft kunnen nemen. Voor alle partijen 
heel waardevol.”

De oorspronkelijke gastenkamers 
waren aan vernieuwing toe. We bericht-
ten u daarover al in de nieuwsbrief van 
juli. In de tweede helft van 2017 is 
opnieuw hard gewerkt aan de verbou-
wing en herinrichting. Dankzij diverse 
firma’s hebben de kamers nu weer een 
eigentijdse en comfortabele uitstra-
ling gekregen. Er is vakwerk geleverd 
en dat is te zien! Ook het meubilair is 
inmiddels vervangen.

De gastenkamers nieuwe stijl


