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Koepel van zorg

Na bijna 21 jaar met hart en ziel leiding 
te hebben gegeven aan (de oprichting 
en de opbouw van) Hospice Dôme 
hebben Carolien van Dam en Margriet 
Euwema besloten om aan het eind van 
2018 het stokje te gaan overdragen 
aan een nieuwe directeur-bestuurder. 
Dit besluit is uiteraard tot stand geko-
men na een zorgvuldig denkproces. In 
een speciale interne nieuwsbrief schrij-
ven ze het volgende: 

 “We hebben een bijzondere en 
geweldige opdracht mogen uitvoe-
ren. Er waren zeven intensieve voor-
bereidingsjaren. Daarna heeft Hospice 
Dôme veertien jaar lang ook daadwer-
kelijk zorg mogen geven aan meer dan 
1200 gasten en hun naasten in de zo 
kwetsbare fase van hun leven. We zijn 
heel dankbaar dat we aan de wieg heb-
ben mogen staan van deze bijzondere 
plek in Amersfoort en trots op het resul-
taat door de inzet en warme betrokken-
heid van heel veel mensen!

 We zijn van mening dat we alles 
gegeven hebben wat in ons vermo-
gen lag. We hebben onze talenten en 

Speculaasactie
De speculaasactie nieuwe stijl gaat 
weer van start aan het eind van deze 
zomer. De speculaas wordt net als 
vorig jaar gebakken door bakker Van 
der Meer . U kunt in augustus al aan-
geven hoeveel dozen u wilt bestellen. 
Er volgt binnenkort meer gerichte infor-
matie. Doet u mee? Opgeven liefst per 
mail via info@hospicedome.nl

Afscheid initiatiefnemers Hospice Dôme

energie naar beste kunnen ingezet om 
samen met jullie deze organisatie vorm 
te geven. We zijn begonnen als pio-
niers en met elkaar gegroeid naar een 
professioneel bedrijf. We hebben veel 
medewerkers en vrijwilligers aangetrok-
ken en opgeleid om de multidimensio-
nale palliatieve zorg op een hoog niveau 
vorm te kunnen geven. Het hospice is 
een volwassen organisatie geworden, 
die goed draait. 

 Het is voor ons tijd om nieuwe wegen 
in te slaan. Wij hebben er alle vertrou-
wen in dat Hospice Dôme met een 
nieuwe bestuurder de organisatie blijft 
waarbij goede en professionele pallia-
tieve zorg vanuit het hart wordt gege-
ven. Omdat we weten dat het werk 
van Dôme niet alleen van ons men-
sen afhangt, maar omdat Gods zegen 
rust op Hospice Dôme, zoals we dat 
de afgelopen 21 jaar op vele manieren 
hebben mogen ervaren.”

Wanneer alles volgens plan verloopt 
zullen ze per 1 januari 2019 stoppen 
als Raad van Bestuur van Hospice 

Dôme. De Raad van Toezicht is reeds 
gestart met de werving van een nieuwe 
directeur-bestuurder met behulp van 
het bureau Klaus Schmitt & part-
ners. (www.klausschmitt.nl/vacature/ 
directeur-bestuurder-3). Het is een 
begin van een nieuw tijdperk voor 
iedereen die betrokken is bij Hospice 
Dôme. We houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Carolien van Dam en Margriet Euwema geven het stokje over...



Dankwoord
Graag willen we iedereen hartelijk danken voor de aandacht, gebeden en bijdragen 
in de afgelopen periode. Zonder giften kunnen we de bijzondere en liefdevolle zorg 
in Hospice Dôme niet blijven garanderen. Boven alles danken wij God, die ons 
voortdurend kracht en liefde geeft voor dit mooie en intensieve werk.

Koepel van zorg
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033 460 1960
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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 85 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 maat-
schappelijk werker, de coördinatoren 
zorg, vrijwilligers en P&O en kwaliteit, 
de muziektherapeut, de geestelijk 
verzorger 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

Reacties
gasten en 
nabestaanden: 
“Uw attente zorg heeft de laatste 
levensdagen van mijn vrouw bijzonder 

verlicht. Ik was ooit gewend om cijfers 
te geven. Jullie krijgen een 10!”

“Loslaten valt niet mee, maar bij jul-
lie wordt het een stuk gemakkelijker. 
Jullie warmte en zorg, de dagelijkse 
verwennerij, jullie geduld en aandacht 
en bovenal het respect voor wie ik 
ben en wat ik wil …. Ik heb er geen 

woorden voor. Ik ben dankbaar dat ik 
hier mag zijn en een onbezorgde tijd 
mag hebben”.

“Het was met een lach en een traan, 
maar een betere plek konden we voor 
hem niet wensen”!

De herkeuring volgens 
PREZO-hz (PREstaties 

in de Zorg - HospiceZorg) 
is prima verlopen. Op 26 

april j.l. kwam de auditcommis-
sie in Hospice Dôme op de werkvloer 
een kijkje nemen en voerde diverse 
gesprekken met gasten, naasten, een 
aantal medewerkers, vrijwilligers en 
de Raad van Bestuur. Voor dit nieuwe 
keurmerk hebben we alle zorg- en 
organisatieprocessen binnen Hospice 
Dôme herschreven met de nadruk 
op de vraag: “Wat heeft de gast hier-
aan?” De autonomie van de gast bin-
nen de zorgverlening, maar ook binnen 
het hele organisatorische proces heeft 
prioriteit. En dan is de volgende vraag 
natuurlijk: “Doen we wat we beloven?” 

Aan het eind van de intensieve dag 
werden we blij gemaakt met het goede 
nieuws dat we de audit goed hebben 
doorstaan en een hoge score behaald 
hebben. Hoe hoog……..is nog niet 
bekend, maar de klantgerichtheid was 
gelukkig op alle fronten zeer goed terug 
te vinden voor de commissie, die ver-
telde onder de indruk te zijn van wat 
ze gezien en gehoord hadden. Niet in 
de laatste plaats door het gesprek wat 
de commissie had met één van onze 
gasten in aanwezigheid van zijn hond. 
Dat Hospice Dôme hiervoor mogelijk-
heid biedt en ook aan de dieren zorg 
geeft, was een groot pluspunt. 
Meer info over het keurmerk kunt u 
vinden via de link www.perspekt.nu/
keurmerken/prezo-hospicezorg.

Prezo Keurmerk 

Loeki te logeren Voorbereidingswerkgroep PREZO


