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Jij doet ertoe, omdat jij jij bent 

Jij doet ertoe tot de laatste minuut van je leven,

En wij zullen al het mogelijke voor je doen.

Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,

Maar om je te helpen leven tot je sterft.

Cicely Saunders 

(1918-2005: een van de oprichters van de moderne hospicebeweging en palliatieve zorg)
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Een woord vooraf 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hospice Dôme waarin wij u graag een 
inkijk geven in de resultaten en ontwikkelingen van Hospice Dôme in 2018.

Met gepaste trots kan worden teruggekeken op het afgelopen jaar. 
Dôme is van betekenis voor een ieder die te maken heeft met de laatste 
levensfase. Of het nu gaat om opname in het hospice, ondersteuning en 
begeleiding van de naasten of voorlichting en educatie.
Mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven geven ons hun 
vertrouwen en laten ons deel uitmaken van de intieme momenten die 
bij het stervensproces horen. Met ons team professionals en vrijwilligers 
boden we hen warme en hoogwaardige palliatieve zorg. 
Het vervult ons met dankbaarheid om hen en hun familie en vrienden 
ruimte, veiligheid, compassie en deskundigheid te kunnen bieden.

Natuurlijk heeft 2018 in het teken gestaan van het (naderende) afscheid 
van de oprichters en bestuurders van het hospice, Margriet Euwema en 
Carolien van Dam. Na 21 jaar met hart en ziel leiding te hebben gegeven 
aan Hospice Dôme hebben zij besloten om aan het einde van het jaar het 
stokje over te dragen aan de nieuwe directeur-bestuurder, Wendelien van 
Oostrom.

Margriet en Carolien zijn begonnen als pioniers en hebben de organisatie 
laten uitgroeien tot een professioneel bedrijf. Met grote waardering en 
dankbaarheid wordt door iedereen hierop teruggekeken. 

Trots zijn we op het mooie cijfer 9,8 dat in het voorjaar behaald mocht 
worden bij de audit voor het keurmerk PREZO-hospice zorg. 
Een bevestiging dat we aantoonbaar en structureel voldoen aan de 
vastgestelde prestaties, criteria en normen voor de hospicezorg!

Ook dit jaar bleek weer hoe verbonden medewerkers zich voelen bij ons 
hospice. Er was weinig verloop in de samenstelling van ons team, zowel 
wat betreft vrijwilligers als betaalde medewerkers. 
Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor de medewerkers 
en vrijwilligers die dag en nacht met betrokkenheid en toewijding bieden 
wat nodig is. 

In 2018 ontvingen wij weer een aanzienlijk bedrag aan giften en legaten. 
Onze hartelijke dank aan alle donateurs en aan allen die Hospice Dôme 
een warm hart toedragen en zich persoonlijk betrokken voelen. We zijn 
dankbaar voor deze bijdragen die altijd ten goede komen aan de zorg voor 
onze gasten of bijdragen aan verbetering van de tijd die zij doorbrengen 
binnen ons hospice.

Ik wens u veel leesplezier!

Wendelien van Oostrom, directeur-bestuurder Hospice Dôme
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De essentie van Hospice Dôme
Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet thuis 
kunnen of willen sterven en hun naasten. Dit vindt plaats in een omgeving die tegemoetkomt aan de thuissituatie: een 
prettige kamer met ruimte voor eigen spullen, een rustige informele sfeer in een kleinschalig gebouw.

De zorg is afgestemd op de behoefte en wensen van de gast: privacy 
en aandacht voor eigenheid staan centraal. Uitgangspunt is dat iedere 
gast zich veilig voelt en naar eigen inzicht en op eigen wijze afscheid van 
het leven kan nemen. De zorg heeft tot doel het bieden van veiligheid en 
comfort, het voorkomen/ bestrijden van pijn en andere ongemakken en 
het voorbereiden op het afscheid.
 
Hospice Dôme biedt haar zorg aan vanuit een algemeen christelijke 
levensovertuiging en baseert zich daarbij op de overtuiging dat ieder leven 
ertoe doet en van het begin tot het einde met respect behandeld dient te 
worden. Dit vormt de bron van inspiratie en bemoediging voor degenen 
die in het hospice werken. 
Van de gasten vragen wij deze grondslag te respecteren, zij hoeven deze 
niet te delen. Iedereen is welkom ongeacht huidskleur, achtergrond en 
geloofsovertuiging.

Kenmerkend voor de medewerkers van Hospice Dôme is hun betrokken-
heid bij de gast en diens naaste(n) en de aandacht voor elkaar. Daarbij 
weten medewerkers als geen ander ruimte te bieden en naast de ander 
te staan. Medewerkers en vrijwilligers zorgen in gezamenlijkheid voor een 
optimaal verblijf van gast en naaste.

Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag professionele verzorging 
en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig 
die wordt bijgestaan door zorgkundigen en speciaal opgeleide vrijwilligers. 

De medische begeleiding is in handen van de hospicearts. De psycho-
sociale-, spirituele- en emotionele begeleiding van de gasten en naaste(n) 
en steun bij rouwverwerking wordt desgewenst gegeven door een geeste-
lijk verzorger, maatschappelijk werker en muziektherapeut.
 
Daarnaast biedt Hospice Dôme aan thuis verblijvende terminale patiënten 
de mogelijkheid van advies/ondersteuning en tijdelijke opname.

Hospice Dôme is er voor mensen met een beperkte levensverwachting en heeft ruimte 
voor 7 gasten, met de mogelijkheid voor spoed-, crisis- en respijtopnames.
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De gasten en hun naasten
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Professionele zorg 
Een multidisciplinair team biedt 24 
uur per dag professionele verzorging 
en begeleiding. Er is altijd een 
gespecialiseerde verpleegkundige 
aanwezig die wordt bijgestaan door 
zorgkundigen (niveau 3) en speciaal 
opgeleide vrijwilligers. 

De coördinatie van de medische zorg is in 
handen van de hospicearts. 
Wekelijks en naar behoefte zijn onze geestelijk 
verzorger, maatschappelijk werker en muziek-
therapeut aanwezig. 

Voorafgaand aan een opname vindt een 
gesprek en desgewenst een rondleiding plaats. 
Eenmaal in Hospice Dôme volgt een uitge-
breidere intake. Gedurende het verblijf is er 
regelmatig samenspraak met de gasten en hun 
naasten over ervaringen, de zorg, de behande-
ling, het verblijf en de verwachtingen. 
Binnen vier weken na overlijden vindt een 
nazorggesprek met de naaste(n) plaats.

In 2018 zijn twee herdenkingsbijeenkomsten 
georganiseerd ter nagedachtenis aan de men-
sen die in Hospice Dôme zijn overleden. De 
geestelijk verzorger, verpleegkundigen, vrijwil-
ligers en naasten hebben hier vorm en inhoud 
aan gegeven.

Moreel Beraad
Dit jaar heeft, in de vorm van een pilot, een 
moreel beraad plaats gevonden. Een moreel 
beraad is een gesprek waarin de deelnemers 
gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk 
bespreken. 

In algemene zin zijn de drie centrale doelstel-
lingen van een moreel beraad:

◊ Het verbeteren van de kwaliteit van zorg  
binnen de context van de casus; 

◊ De toename van professionele morele 
competenties; 

◊ Het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
op het niveau van de organisatie door het 
stimuleren van een gezamenlijk leerproces en 
het verbinden van moreel beraad met beleid. 

Vanuit alle disciplines was behoefte om te 
komen tot een eenduidige benadering ten 
aanzien van de wisselende wensen van de 
gast over de laatste levensfase. Samen werd 
gezocht naar een antwoord op deze vraag om 
zo te komen tot goede zorg.
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Kwaliteit door de ogen van gasten, naasten en medewerkers

Tevredenheidsmeting
Zowel bij gasten, naasten als medewerkers is de tevredenheid regelmatig 
gemeten en vastgelegd in rapportage en gespreksverslagen. 

Hospice Dôme toetst de tevredenheid van nabestaanden met een digitale 
vragenlijst via palliatieftevreden.nl. In 2018 waardeerden nabestaanden 
de zorg en faciliteiten met het cijfer 8,9 (2017: 9,3). Tijdens het verblijf 
van de gast, wordt wekelijks geëvalueerd aan de hand van het Utrechts 
Symptoomdagboek. De uitkomsten worden wekelijks besproken tijdens 
het multidisciplinair overleg (MDO) en waar nodig wordt de zorg bijgesteld. 

De tevredenheid bij medewerkers en vrijwilligers wordt gemeten tijdens 
de gesprekscyclus “Het goede gesprek” dat minimaal een keer per jaar 
plaatsvindt en middels een tweejaarlijks terugkerend medewerkers  
tevredenheidsonderzoek (MTO) dat voor het laatst plaatsvond in 2017. 
De waardering voor de organisatiedoor medewerkers en vrijwilligers was 
een 8.8. Aandachtspunten zijn meegenomen in het nieuwe strategisch 
beleidsplan 2018-2020. 

De kleinschaligheid, de wijze van leidinggeven en het uitgangspunt dat 
betaalde en niet betaalde medewerkers als collega’s worden benaderd, 
maakt dat de waardering door medewerkers hoog is. Daarbij komt dat 
de arbeidsvoorwaarden zijn gewaarborgd door aansluiting bij de Cao 
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, (Cao VVT).

Klachten
In 2018 zijn er twee klachten binnengekomen met gebruikmaking van het 
klachtenformulier via de website. Deze klachten zijn intern besproken en 
naar tevredenheid van de indieners afgehandeld.

Er is een klokkenluidersregeling opgesteld en toegevoegd aan het  
kwaliteitsmanagement-systeem. Daarnaast is een procedure voor de 
afhandeling van klachten van medewerkers opgesteld.
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Keurmerk
Met trots draagt Hospice Dôme, na drie keer achtereenvolgens het 
Keurmerk Palliatieve Zorg behaald te hebben, sinds juni 2018 het PREZO-
keurmerk. Het PREZO-kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties bij het 
behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering. Leidend 
principe hierbij is de waardering van de gasten en naasten, in combinatie 
met de tevredenheid van verschillende andere belanghebbenden zoals 
verwijzers, (vrijwillige) medewerkers en financiers.

In het kader van de herkeuring kwam in het voorjaar een auditcommis-
sie op de werkvloer een kijkje nemen. Voor het nieuwe keurmerk zijn alle 
zorg- en organisatieprocessen binnen Hospice Dôme herschreven met de 
nadruk op de autonomie van de gast.

De auditcommissie voerde diverse gesprekken met gasten, naasten, een 
aantal medewerkers, vrijwilligers en de Raad van Bestuur. Het keurmerk is 
met een score van 9,8 ruimschoots behaald!! 

Enkele citaten van nabestaanden:

“Heel veel dank voor de liefdevolle verzorging en de manier  
waarop jullie omgingen met haar kwetsbare persoonlijkheid  

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 de goede pijn-
medicatie voelde hij zich redelijk goed. Zo heeft hij veel familie en vrienden 

kunnen ontvangen waarvan hij afscheid heeft kunnen nemen. Voor alle 
partijen heel waardevol.”
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Continu verbeteren

Behoud van deskundigheid is een essentieel 
onderdeel in het verstevigen van de positie van 
verpleegkundigen en verzorgenden. Het con-
tinu bijhouden van je professie is dan ook een 
noodzakelijke voorwaarde. Onze ambitie is om 
de zorg continu te verbeteren. 

De artsen en verpleegkundigen staan geregis-
treerd in het BIG-register (Wet op de Beroepen 
in de Gezondheidszorg). Daarnaast staan 
diverse medewerkers geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister V&V. Hiermee wordt aan-
getoond dat op een geborgde manier wordt 
omgegaan met professionaliteit. 

In het functioneren worden medewerkers 
individueel en als team begeleid. Jaarlijks 
wordt ‘het goede gesprek’ gevoerd waarbij het 
individuele jaarplan, zelfevaluatie, het ophalen 
van feedback en persoonlijke ontwikkelplannen 
(POP) aan bod komen. De verpleegkundigen 
nemen daarnaast twee keer per jaar deel aan 
intervisiebijeenkomsten.

De verpleegkundigen volgden in 2018 
onder andere modules van de post 

hbo-opleiding Palliatieve Zorg, BHV-training 
en BIG-training. Daarnaast namen zij deel 
aan diverse andere cursussen, trainingen en 
casuïstiekbesprekingen. 
Verder werd er deelgenomen aan de bijeen-
komsten van het Leerwerkplatform Hospicezorg 
en het tweejaarlijkse Nationaal Congres 
Palliatieve Zorg.

Interne scholing, instructie en coaching (van alle 
medewerkers: betaald en onbetaald) is in 2018 
verzorgd door verpleegkundigen en zorgkun-
digen, directie, hospice arts, muziektherapeut, 
coördinator P&O en kwaliteit, coördinator Zorg 
en externe partijen. 
In de introductiecursus voor nieuwe mede-
werkers zijn onder andere de onderdelen 
persoonlijke verzorging, haptonomische ver-
plaatsingstechnieken, ethiek en psychosociale 
zorg en contextuele benadering opgenomen. 

Hospice Dôme is gecertificeerd als stagebedrijf 
voor verpleging niveau 3, 4 en 5. 
Stagebegeleiding wordt gegeven door de 
verpleegkundigen en verzorgenden onder 
leiding van een stagecoördinator. Haio’s lopen 

mee met de hospicearts. Hospice Dôme heeft 
in 2018 3 stagiaires HBO-V, 7 stagiaires VPK 
niveau 3-4, 6 haio’s en 5 oncologieverpleegkun-
digen verwelkomd.

Educatiecentrum
Hospice Dôme is zowel een expertisecentrum 
als een leerwerkplaats voor palliatieve zorg.
De jarenlange dagelijkse ervaring met- en 
scholing over gespecialiseerde palliatieve zorg 
dragen we graag over op anderen. Studenten 
op hun beurt dragen met hun input en vragen 
bij aan het continu leren binnen ons team. 

Om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren 
delen we deze kennis graag met anderen: 
professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden. 
We bieden hiertoe scholingen en organiseren 
workshops en publieksbijeenkomsten over 
thema’s rond leven en dood.

In 2018 werden meerdere keren de cursussen 
Complementaire zorg, Pijn en farmacologie, 
Het brein en Palliatieve sedatie door diverse 
verpleegkundigen verzorgd.
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Het team
Kenmerkend voor de medewerkers van Hospice 
Dôme is hun betrokkenheid op de gast en diens 
naaste(n) en de aandacht voor elkaar. Daarbij weten 
de medewerkers als geen ander ruimte te bieden en 
naast de ander te staan. Medewerkers en vrijwilligers 
trekken intensief met elkaar op en zorgen samen voor 
een optimaal verblijf voor de gasten en hun naaste(n).

Het team bestaat uit professionals en opgeleide vrijwilligers. Er zijn 
13 (6 fte) verpleegkundigen in (vaste dienst), 4 (1,25 fte)  verzor-
gende IG (zorgkundigen, niveau 3) en 47 vrijwilligers. De meeste 
vrijwilligers zijn werkzaam in de zorg, sommige hebben (ook) 
specifieke taken zoals boekhouding, administratie, schoonheids-
specialiste, pedicure, kapper en decoratie pand.
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Het afgelopen jaar zijn er 2 oproepverpleeg-
kundigen, 1 verzorgende IG en 7 vrijwilligers 
vertrokken en zijn er 2 verpleegkundigen en  
10 vrijwilligers aangenomen.

De coördinator zorg (0,78 fte) is verantwoor-
delijk voor het opnamebeleid, het zorgproces 
en de inhoudelijke ontwikkelingen en is 8 uur 
werkzaam in de zorg.

De coördinator vrijwilligers (0,66 fte) richt zich 
op de werving en ondersteuning van vrijwilligers. 
Daarnaast is zij 8 uur werkzaam in de zorg.
De coördinator personeel & organisatie en 
kwaliteitszorg (0,22 fte) tenslotte, richt zich 
op de personele zaken, kwaliteit en het 
educatiecentrum. 

Daarnaast zijn er twee managementassistentes 
(in totaal 1 fte), een huishoudelijk medewerker 
(0,17 fte), een geestelijk verzorger, een maat-
schappelijk werker en een muziektherapeut 
(allen 0,11 fte).

Het team staat onder leiding van een directeur-
bestuurder (1fte) en de Raad van Bestuur 
(vijf leden, belangeloos). Per 1 november is 

Wendelien van Oostrom als directeur-bestuur-
der aangesteld als opvolger van de twee  
zittende leden van de Raad van Bestuur, 
Margriet Euwema en Carolien van Dam.

Op basis van het minimumaantal contracturen 
van de min-max contracten van medewerkers 
bedraagt de formatie 10,42 fte. 
De daadwerkelijke inzet bedroeg in 2018 is 
12,94 fte, dit is inclusief de inzet van de oproep-
medewerkers en gebruikte ruimte in de min-
max contracten.

Stichting Vrienden
Het hospice en haar gasten worden onder-
steund door de Stichting Vrienden (4 bestuurs-
leden, belangeloos) en de Stichting Beheer  
(4 bestuursleden, belangeloos). 
De Stichting Vrienden besteedt haar middelen 
onder meer aan een aanvulling op de eigen 
bijdrage voor bewoners die de kosten niet  
kunnen dragen. Daarnaast dragen zij bij in 
aanpassingen en verbeteringen die binnen het 
hospice plaats moeten vinden. Het jaarverslag 
van de Stichting Vrienden is separaat op de 
website geplaatst.

De Stichting Beheer heeft tot doel de regis-
tergoederen van het hospice te beheren. Uit 
hoofde daarvan treedt zij op als verhuurder van 
het pand aan de Appelweg. 

Medezeggenschap
Alhoewel Hospice Dôme geen ondernemings-
raad of personeelsvertegenwoordiging kent, 
is de medezeggenschap goed geregeld. Via 
regelmatig werkoverleg, teamvergaderingen, 
een ideeënmap en een zogenaamd ‘klussen-
boek’ worden medewerkers en vrijwilligers in 
staat gesteld mee te denken en kleine en grote 
verbeterpunten aan te dragen.
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Vitaliteit, arbo en veiligheid

Het ziekteverzuim van de betaalde medewerkers bedroeg in 2018 6,12% 
(exclusief zwangerschapsverlof (2017: 6,68 %). Dit is voornamelijk veroor-
zaakt door enkele langdurige zieken. Het percentage is iets hoger dan het 
gemiddelde verzuimpercentage binnen de gezondheidszorg (5,3%).

Omdat het verlenen van hospicezorg het nodige vraagt van de teamle-
den, bieden we intervisie en persoonlijke coaching ter ondersteuning van 
het werk.

Arbobeleid
◊ Hospice Dôme heeft een contract met een gecertificeerde arbodienst. 

Er is regelmatig contact tussen de leidinggevenden en de contact-
persoon van de arbodienst over de zieke medewerkers.

◊ In het kader van de Arbowet worden alle medewerkers jaarlijks 
geschoold in haptonomische verplaatsingstechnieken. Ook wordt het 
gebruik van tilliften en glijlakens geoefend. 

◊ Medewerkers hebben ook in 2018 gebruik gemaakt van een digitaal 
rooster, dat vanaf elke plaats kan worden ingezien en ingevuld. 

◊ Ook is er een groepsapp, waarmee de teamleden elkaar op de hoogte 
brengen van ziekte en de noodzaak van vervang. 

◊ In 2018 heeft de RI&E plaats gevonden naar aanleiding waarvan de 
benodigde wijzigingen en aanpassingen zijn doorgevoerd. 
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Hospice Dôme werkt samen met diverse zorg-instellingen in Amersfoort 
en omstreken als het gaat om het plaatsen van gasten en uitwisselen van 
kennis en informatie. Samen wordt op diverse gebieden gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg.

Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkingsverbanden en 
netwerken: 
◊ Beweging 3.0, afdeling Thuiszorg te Amersfoort: tussen Beweging 

3.0 en Hospice Dôme bestaat een samenwerkingsovereenkomst voor 
specialistische medische zorg en palliatieve terminale zorgbegeleiding: 
Beweging 3.0 is de budgethouder en contactpersoon voor zorgverze-
keraars. In 2018 is er door de nieuwe Directeur-Bestuurder een nieuw 
contract getekend mbt de samenwerking en zorginkoop. 
Daarnaast wordt de medische zorg (specialist ouderenzorg) door ons bij 
Beweging 3.0 ingekocht. 

◊ Artsen: (vrijwillige) medische zorg buiten kantooruren (6 artsen: 4 speci-
alisten ouderenzorg en 2 specialisten uit het Meander Medisch Centrum 

te Amersfoort). Daarnaast is er veelvuldig contact met de huisartsen van 
onze gasten. 

◊ Apotheek Vondelplein, huisapotheek: levert alle medicijnen. Hiervoor is 
een samen-werkingsovereenkomst afgesloten.

◊ Meander Medisch Centrum: samenwerking met de Palliatieve Unit 
van de Interne Afdeling: verbetering van zorg, uitwisseling kennis en 
ervaring, organisatie gezamenlijke casuïstiekbesprekingen en incidentele 
uitwisseling van verpleegkundigen. 

◊ Netwerk Palliatieve Zorg Eemland (NPZE): samenwerkingsverband van 
zorginstellingen in de regio Eemland met als doel de kwaliteit van de 
zorg rond het levenseinde te verbeteren, o.a. dmv deskundigheids-
bevordering. Hospice Dôme heeft vanaf de start van het Netwerk een 
beleidsmatige, inhoudelijke en praktische inbreng in het netwerk. Een 
deel van de educatie wordt door medewerkers van Hospice Dôme 
geleverd of georganiseerd.

◊ Toon Hermanshuis en VPTZ (vrijwilligers palliatieve thuiszorg): inciden-
teel overleg, uitwisseling van ervaringen en doorverwijzing. 

Samenwerking en onderzoek
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◊ Hospice Dôme participeert sinds 2013 in het 
Palliatieteam Midden Nederland (PTMN): de 
coördinator zorg is consulent bij dit 7x24 uurs 
consultatieteam en volgt de deskundigheid 
bevorderende bijeenkomsten die hiertoe 
behoren. 

◊ De coördinatie van transmurale casuïstiekbe-
sprekingen is in handen van de zorgmanager 
van Hospice Dôme samen met de interne 
afdeling van het Meander Medisch Centrum. 
Aan deze casuïstiekbesprekingen doen 
o.a. mee: verpleegkundigen van Hospice 
Dôme en Palliatieve Unit MMC, (oncologie) 
verpleegkundigen Thuiszorg Beweging 3.0, 
verpleegkundigen Buurtzorg, (huis)artsen, 
enkele verpleeghuizen en incidenteel andere 
disciplines.

◊ Contact met collega-hospicevoorzieningen in 
de regio en in Nederland, met als doelstelling 
afstemming rond financiering, opname- 

capaciteit, regelgeving VWS, indicatiestelling 
zorg en interpretatie en uitwisseling van  
kennis en ervaring. 

◊ Hospice Dôme is lid van de Associatie voor 
Hospicezorg Nederland (AHzN), een belan-
genvereniging voor zorgorganisaties die zich 
bezighoudt met de palliatieve zorg.  
In deze vereniging komen vertegenwoor-
digers van alle zelfstandige hospicevoor-
zieningen, hospice-units in verpleeg- en 
verzorgingshuizen en gespecialiseerde thuis-
zorgteams samen. De associatie is lid van het 
Platform voor palliatieve zorg van Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
De associatie ontwikkelt zich momenteel 
naar een bredere organisatie, waartoe alle 
voorzieningen voor palliatieve zorg kunnen 
toetreden. Hospice Dôme neemt deel aan de 
algemene bijeenkomsten, het leerwerkplat-
form en aan expertgroepen binnen de AHzN. 

Hospice en onderzoek
Hospice Dôme werkt als lid van de associatie 
actief mee aan de onderzoeken en projecten die 
verbonden zijn aan de Leerstoel Hospicezorg 
2014-2020, die als opdracht heeft de totale 
hospicezorg in Nederland in kaart te brengen en 
de inhoud van de zorg verder te ontwikkelen. 

In 2018 is een start gemaakt met het aanleve-
ren van informatie ten behoeve van het model 
kostprijsberekening op basis waarvan gestreefd 
wordt naar een sterke, eenduidige onderhande-
lingspositie met onze geldschieters.
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Huisvesting

Het pand aan de Appelweg is in eigendom 
van Stichting Dôme Beheer. Deze stichting is 
formeel eigenaar van het pand en verhuurt het 
aan Stichting Dôme Exploitatie. 
Stichting Dôme Beheer en Stichting Dôme 
Exploitatie hebben voor het onderhoud van het 
pand een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
opgesteld.

De coördinatie van het onderhoudsplan is in 
handen van een externe partij. Deze werkt in 
opdracht van Stichting Exploitatie en Stichting 
Dôme Beheer. 
Voor wekelijkse en maandelijkse klussen wordt 
gebruik gemaakt van de diensten van een 
klusbedrijf.
In 2018 zijn de gastenkamers gerestyled, 
nieuwe matrassen en bewegingsmelders zijn 
aangeschaft en er is (met geld van donateurs) 
een kinderhoekje in de woonkamer gerealiseerd.
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Financiering en giften

De financiering van de geleverde zorg gebeurt met name vanuit de 
zorgverzekeringswet (ZvW). Administratief verloopt dit via Beweging 3.0, 
hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Mede dankzij deze financiering, gulle giften van donateurs en subsidie van 
het ministerie van VWS voor de coördinatie van vrijwilligers, heeft Hospice 
Dôme het jaar 2018 met een positief resultaat kunnen afsluiten. 

De begroting en de jaarrekening zijn door de Directeur-Bestuurder ver-
zorgd. Twee keer per jaar heeft er een presentatie van de halfjaarcijfers 
aan de Raad van Toezicht plaats gevonden. Er is in totaal 21.389,75 uur 
aan zorg ingezet a €57,12. Dit is plm. 4.000 uur meer dan in de samen-
werkingsovereenkomst was afgesproken. Het boekjaar 2018 is afgesloten 
met een positief saldo van € 184.315.

Ook in 2018 is de jaarrekening gecontroleerd door Los Accountants + 
Adviesgroep uit Amersfoort. Een gedetailleerd financieel overzicht is te 
vinden in de jaarrekening 2018 van Stichting Dôme Exploitatie, welke 
achter dit verslag is opgenomen.

Governancecode Zorg
Op basis van de in 2017 hernieuwde Governancecode voor de Zorg 
is geconstateerd dat Hospice Dôme als relatief kleine organisatie al op 
zeer veel vlakken invulling geeft aan de nieuwe code. In 2019 zal hieraan 
verder vorm worden gegeven.

Raad van Toezicht Staf
Voorzitter: Coördinator zorg: 
L. Heijs (Lukas) A. Delhaas (Annemieke)

Secretaris: Coördinator vrijwilligers: 
Y. Vroegindewij (Yrna) C. Barten (Carine)

Penningmeester: Coördinator P&O en kwaliteitszorg: 
S. Beelen (Sandra) L. v. Tongeren (Liesbeth)

Overige leden: Managementassistentes:
W. v. Loenen (Wenda) M. Aikema (Marianne)
S. Han (Steven) A Geijtenbeek (Ada)

Raad van Bestuur
M. Euwema (Margriet) – tot 1 december
C. van Dam (Carolien) – tot 1 december
W. van Oostrom (Wendelien) – per 1 november
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Jaarrekening 2018
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Balans per 31 december 2018

Ref. 31 december 2018 (€) 31 december 2017 (€)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1  85.633  105.901 

Vlottende activa

Vorderingen 2  176.479  168.725 

Overlopende activa 3  -    71 

Liquide middelen 4  112.576  7.641 

Totale activa  374.688  282.338 

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 5  298.561  114.246 

Kortlopende schulden

Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen 6  35.279  22.626 

Overige schulden 7  36.260  140.878 

Overlopende passiva 8  4.588  4.588 

Totale passiva  374.688  282.338 
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Staat van baten en lasten over 2018

Ref. 2018 (€) Begrot ing (€) 2017 (€)

BATEN

Eigen bijdrage gasten 10  70.157  65.000  60.003 

Vergoeding zorgverzekeraar 11  1.221.782  820.000  960.162 

Subsidie vrijwilligers coördinator 12  191.350  155.000  159.252 

Hotelmatige activiteiten 13  6.048  5.000  5.188 

Overige dienstverlening 14  7.512  10.000  11.667 

Totale baten  1.496.849  1.055.000  1.196.272 

LASTEN

Personeelskosten 16  946.011  857.000  867.773 

Afschrijvingskosten 17  30.472  20.000  21.085 

Overige bedrijfslasten 18  336.051  305.000  306.061 

Totale bedrijfslasten  1.312.534  1.182.000  1.194.919 

Bedrijfsresultaat  184.315  127.000-  1.353 

Financiële baten en lasten 19  -    -    -   

RESULTAAT BOEKJAAR  184.315  127.000-  1.353 
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Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling 
van de jaarrekening    
 
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resul-
taatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva      
  
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de 
bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
op verkrijgingsprijs verminderd met de cumu-
latieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen.  
     

De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming.    
 
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoe-
den en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.     
  
Eigen vermogen
In het geval dat er in enig boekjaar exploitatie-
verliezen van Stichting Dôme Exploitatie zijn, 
worden deze aangezuiverd vanuit Stichting 
Vrienden van Dôme. Dit gebeurt via een recht-
streekse mutatie in het eigen vermogen.  
     
Schulden
Schulden zijn gerangschikt onder de kortlo-
pende schulden als deze binnen 12 maanden 
na balansdatum kunnen worden opgeëist en 
onder de langlopende schulden als dit niet het 
geval is.
Schulden worden gewaardeerd tegen geamorti-
seerde kostprijs tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling  
  
Algemeen
De lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd.
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Waarderingsgrondslagen vervolg

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het ver-
slagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Pensioenen
Stichting Dôme Exploitate heeft voor haar 
werknemers een toegezegd-pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 
recht op een pensioen welke afhankelijk is van 
leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Zorg en Welzijn.

Stichting Dôme Exploitate heeft geen verplich-
ting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, 
anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. Stichting Dôme Exploitate heeft 
daarom de pensioenregeling verwerkt als een 
toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Toel icht ing op de balans

31 december 2018 (€) 31 december 2017 (€)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inrichting  75.340  90.304 

Inventarissen  8.766  9.973 

Computerapparatuur  1.527  5.624 

Totaal materiële vaste activa  85.633  105.901 

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari  105.901  45.375 

Bij: investeringen  10.531  81.611 

Af: afschrijvingen  30.799  21.085 

Bij: desinvesteringen  1.763 

Af: desinvesteringen  1.763  -   

Boekwaarde per 31 december  85.633  105.901 

2. Vorderingen

Debiteuren  139.023  138.460 

Rekening-courant Stichting Vrienden van Dôme  37.456 

Vordering personeel  500 

Vordering Beheer  29.765 

 176.479  168.725 

Op de post debiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren, groot € 600, in mindering gebracht.
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Toel icht ing op de balans vervolg

31 december 2018 (€) 31 december 2017 (€)

ACTIVA

3. Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen  71 

 -    71 

4. Liquide middelen

Bankrekeningen  112.209  6.747 

Kassen  367  894 

 112.576  7.641 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
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Toel icht ing op de balans vervolg

31 december 2018 (€) 31 december 2017 (€)

PASSIVA

5. Algemene reserve

Stand per 1 januari  114.246  112.893 

Resultaatbestemming/resultaat boekjaar  184.315  1.353 

Stand per 31 december  298.561  114.246 

Het positieve saldo (exploitatieresultaat) van € 184.315 behaald in boekjaar 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

6. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Loonbelasting  25.619  12.039 

Sociale premies  2.441 

Pensioenpremies 9.660  8.146 

 35.279  22.626 

8. Overlopende passiva

Nog te betalen kosten  4.588  4.588 

 4.588  4.588 

7. Overige schulden

Personeelpot  1.318  563 

Crediteuren  10.722  22.780 

Vakantiegeld  24.220  27.040 

Rekening Courant  90.495 

 36.260  140.878 

* Niet in de balans opgenomen 
activa en verplichtingen.

Per 1 januari 2012 is een nieuw 
huurcontract aangegaan met 
Stichting Dôme Beheer voor 10 jaar 
met jaarlijkse huur van 
€ 120.000 per jaar.
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Toel icht ing op de Staat van baten en lasten

2018 (€) Begrot ing (€) 2017 (€)

BATEN

10. Eigen bijdrage gasten  70.157  65.000  60.003 

11. Vergoeding zorgverzekeraar  1.221.782  820.000  960.162 

12. Subsidie vrijwilligers coördinator  191.350  155.000  159.252 

13. Hotelmatige activiteiten  6.048  5.000  5.188 

14. Overige dienstverlening  7.512  10.000  11.667 

 1.496.849  1.055.000  1.196.272 

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

Lonen en salarissen  684.823  790.000  622.396 

Sociale lasten  104.266  102.692 

Pensioenpremie  54.211  50.957 

Correctie pensioen 2017  23.926 

Vorming en Opleiding  13.606  10.000  7.856 

Kosten arts  34.365  30.000  31.968 

Eindejaarsactiviteit  6.864  9.000  8.397 

Overige personeelskosten  47.876  18.000  19.581 

Totaal personeelskosten  946.011  857.000  867.773 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time 
eenheden uitgaande van het min-contract (vp-ers hebben 
min/max contract) 10,4 fte 10,4 fte

Gemiddeld ingezette uren op basis van full-time eenheden 12,9 fte 12,5 fte

De leden van de raad van 
toezicht ontvangen geen 
bezoldiging voor hun 
werkzaamheden.
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Toel icht ing op de Staat van baten en lasten vervolg

2018 (€) Begrot ing (€) 2017 (€)

17. Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijving inrichting  22.651  12.079 

Afschrijving inventarissen  4.051  3.812 

Afschrijving computerapparatuur  4.097  5.194 

Boekresultaat desinvesteringen  327-

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa  30.472  20.000  21.085 

18. Overige bedrijfslasten

Huishoudelijke kosten en voedingsmiddelen  37.043  30.000  32.886 

Algemene kosten  78.674  55.000  53.313 

Kosten Beweging 3.0  50.000  50.000  48.008 

Onderhoud gebouw  28.627  30.000  30.494 

Gas, licht, water en afval  21.707  20.000  21.360 

Huurkosten  120.000  120.000  120.000 

Totaal overige bedrijfslasten  336.051  305.000  306.061 

19. Financiële baten en lasten

Rentebaten  -   

Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten  -    -    -   

RESULTAAT 184.315 -127.000 1.353



Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van toezicht van Stichting Dôme Exploitatie heeft 
de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 
10 mei 2019.

Bestemming van het resultaat
Het exploitatieresultaat behaald in het boekjaar 2018 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

Controleverklaring
De accountantsverklaring is hiernaast opgenomen.

Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring vervolg
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