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Stichting Hospice Dôme

Een koepel van zorg  
Dit is het huis van de tijd 

Met kamers van genoeg en tekort 
Dit is het huis met een gang 
Van de tijd die gegeven is 

Een huis met een deur 
Van nog en nog niet en nu al 
Een huis van tijd van leven 

Precies op dit moment 
Dit is het huis van komen en gaan 

Een huis op de grens 
Het huis van nog even wonen 
In de tijd – wees welkom mens

Jos van Hest
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Hospice 

Dôme. Dit jaarverslag beschrijft hoe wij omgaan met 

gasten, naasten en medewerkers en geeft daarbij 

inzicht in de wijze waarop kwaliteit en doorontwik

keling in Hospice Dôme het afgelopen jaar vorm en 

inhoud heeft gekregen. Verder laat het zien hoe we 

voor een gezonde organisatie zorgen, zowel voor de 

medewerkers als op financieel gebied.

Uiteraard stond ook bij Hospice Dôme 2020 vrijwel vol-
ledig in het teken van de COVID-19 pandemie. Na 
het uitbreken van deze pandemie in maart 2020 ging 

in eerste instantie de aandacht uit naar het inrichten van de 
crisisorganisatie. 

Gedurende de tweede golf was merkbaar dat er enerzijds 
steeds meer gewenning was ontstaan in het werken met 
de noodzakelijke afspraken, anderzijds was (en is) ook 
Hospice Dôme, net als de rest van Nederland, corona-moe. 

Maar we hielden vol met het strikt uitvoeren van de maatre-
gelen waarbij, in dagelijks overleg, afspraken over maatwerk 
werden gemaakt en het aantal mensen op de werkvloer 
beperkt werd. Daarnaast werd er zeer regelmatig getest en 
werden, indien nodig, uit voorzorg medewerkers in quaran-
taine geplaatst. Tot op heden heeft er geen coronauitbraak 
in het hospice plaats gevonden.

Geconstateerd kan worden dat de vraag en het aanbod het 
afgelopen jaar door de coronacrisis onder druk heeft 
gestaan. Gasten kozen ervoor om zo lang mogelijk thuis te 
blijven en pas op het allerlaatste moment de overstap naar 
het hospice te maken. Om die reden waren er veel gasten 
die kortdurende, intensieve en complexe zorg behoefden.

Ondanks het feit dat een deel van onze beleidsvoornemens 
voor 2020 tijdelijk in de ijskast kwam te staan is dit jaar 
opnieuw een positief resultaat behaald: tevreden gasten en 
naasten, tevreden medewerkers en vrijwilligers, borging van 
onze kwalitatief hoogwaardige zorg, een goed functione-
rende interne organisatie en een mooi financieel resultaat.

Hospice Dôme is van betekenis voor iedereen die te maken 
heeft met de laatste levensfase. Mensen in de meest kwets-
bare periode van hun leven geven ons hun vertrouwen en 
laten ons deel uitmaken van de intieme momenten die bij 
het stervensproces horen. 
Het maakt ons dankbaar om onze gasten en hun naasten 
hoogwaardige palliatieve zorg en begeleiding in een huise-
lijke omgeving te kunnen bieden. 

Naast de professionele zorg van de betaalde medewerkers 
vervulden ook dit jaar de vrijwilligers een essentiële rol in de 
totale dienstverlening van Hospice Dôme. 
Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor onze 
medewerkers en vrijwilligers die dag en nacht met betrokken-
heid en toewijding de zorg en aandacht bieden die nodig is.

Middels het PREZO-keurmerk toont Hospice Dôme aan dat 
gasten en naasten tevreden zijn, zij structureel werkt aan 
de verbetering van haar zorgverlening en voldoet aan de 
eisen van de sector en de geldende wet- en regelgeving.

Wij ontvingen in 2020 weer een aanzienlijk bedrag aan gif-
ten 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 Hospice Dôme.

De komende jaren blijft Hospice Dôme staan voor de best 
mogelijke palliatieve zorg, voor iedereen beschikbaar en 
betaalbaar, gericht op de door de gasten en naasten erva-
ren kwaliteit van leven en sterven. 

Ik wens u veel leesplezier!

Wendelien van Oostrom
Directeur-bestuurder Hospice Dôme

Een woord vooraf

Woord vooraf

De liefdevolle verzorging 
en aandacht voelde als een 

warme deken
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De essentie van Hospice Dôme
Hospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige, pallia

tieve terminale zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn 

en aan hun naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, huise

lijke omgeving in een rustige, informele sfeer. Kenmerkend 

is de combinatie van persoonlijke, liefdevolle aandacht en 

professionele zorg en begeleiding. 

Betrokken mede werkers en vrijwilligers zorgen in gezamen-
lijkheid voor een optimaal verblijf van gast en naasten. De 
zorg is afgestemd op de behoefte en wensen van de gast: 

privacy en aandacht voor eigenheid staan centraal. Uitgangs-
punt is dat iedere gast zich veilig voelt en naar eigen inzicht en op 
eigen wijze afscheid van het leven kan nemen.

Hospice Dôme is een hospice dat expertzorg levert op het 
gebied van palliatieve zorg. Het staat bekend om haar hoge kwa-
liteit van zorg- en dienstverlening en beschikt over het kwaliteits-
keurmerk Prezo Hospicezorg. 

De zorg wordt aangeboden vanuit een algemeen christelijke 
levensovertuiging met als uitgangspunt dat ieder leven ertoe 
doet en van het begin tot het einde met respect behandeld dient 
te worden. Van de gasten vragen wij deze grondslag te respec-
teren, zij hoeven deze niet te delen. Iedereen is welkom ongeacht 
huidskleur, achtergrond en geloofsovertuiging.

Hospice Dôme heeft ruimte voor zeven gasten met de mogelijk-
heid voor spoed- crisis- en respijtopnames. Daarnaast wordt aan 
thuis verblijvende terminale patiënten de mogelijkheid van advies, 
ondersteuning en tijdelijke opname aangeboden.

In totaal ontvangt Hospice Dôme gemiddeld 80 gasten op jaar-
basis, de gemiddelde verblijfsduur is circa drie weken.

De essentie

Hospice Dôme is er voor mensen met een beperkte levensverwachting en heeft ruimte voor zeven 

gasten, met de mogelijkheden voor spoed, crisis en respijtopnames. Een multidisciplinair team 

biedt 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding.
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De essentie

De gasten en hun naasten
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In de cijfers van 2020 is de 

invloed van de coronacrisis goed 

zichtbaar. Er is sprake van een 

lager bezettingspercentage en 

een lager aantal opnamedagen 

terwijl we tegelijkertijd een hoger 

aantal gasten hebben verzorgd. 

Qua cijfers gaan we mee in de 

landelijke tendens dat mensen in 

deze tijd ervoor kiezen om zo 

mogelijk thuis te sterven.

Daarnaast blijven zij, vaak van

wege de verscherpte maatrege

len met betrekking tot bezoek, zo 

lang mogelijk thuis en kiezen zij 

vaak pas op het allerlaatste 

moment ervoor om naar een hos

pice te gaan. 

We hebben meerdere gasten ver

zorgd die slechts een paar uur bij 

ons verbleven: veel kortdurende, 

intensieve zorg.

Lieve, betrokken en deskundige 
mede werkers die weten wat  

je nodig hebt

De essentie
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Professionele zorg

Gasten met een korte levensverwachting komen in aanmerking voor zorg in het hospice. Een 

multi disciplinair team biedt 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Er is altijd 

een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen 

(verzorgendenIG) en speciaal opgeleide vrijwilligers.

De coördinatie van de medische zorg is in handen 
van de hospicearts en achterwachtartsen voor de 
avond en het weekend. De psychosociale-, spiri-

tuele- en emotionele begeleiding van de gasten en 
naasten en steun bij rouwverwerking wordt desgewenst 
gegeven door een geestelijk verzorger, maatschappelijk 
werker en muziektherapeut.

Voorafgaand aan een opname vindt een gesprek en een 
rondleiding plaats. Eenmaal in Hospice Dôme volgt een 
uitgebreidere intake waarbij de ondersteunings- en 
zorgbehoeften in kaart worden gebracht. 

Vervolgens wordt zorg en ondersteuning op maat gebo-
den. Uitgangspunt is altijd de wens van de gast zodat 
deze zoveel mogelijk comfort ervaart. Gedurende het 
verblijf is er regelmatig afstemming met de gasten en 
hun naasten over ervaringen, de zorg, de behandeling, 
het verblijf en de verwachtingen. 

Om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te kunnen bie-
den, ligt de nadruk van alle zorgbehandelingen en bege-
leiding op het verlichten van klachten of symptomen 
behorende bij de fase waarin de ziekte zich bevindt. 
Lichamelijke- maar ook psychische, sociale en spirituele 
aspecten zijn daarbij in onze zorg van essentieel belang.

Nazorg
Na overlijden vindt een nazorggesprek met de naasten 
plaats. In 2020 heeft 85% van de nazorggesprekken 
plaats gevonden binnen de gestelde periode van 30 
dagen na overlijden.

Gedurende het jaar heeft er, in plaats van de gebruike-
lijke twee, één (corona-proof) herdenkingsbijeenkomst 
plaats gevonden. De tweede bijeenkomst is vanwege de 
aangescherpte maatregelen geannuleerd.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst is met nabestaan-
den en teamleden stilgestaan bij de mensen die in Hos-
pice Dôme verbleven. De geestelijk verzorger, 
verpleegkundigen, vrijwilligers en naasten geven hier 
gezamenlijk vorm en inhoud aan.

Professionele zorg

We zijn erg tevreden 
hoe oma en ook wijzelf 

zijn opgevangen  
tijdens het verblijf
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Tevredenheid van gasten en naasten
Zowel bij gasten als bij naasten is de tevredenheid regel-
matig gemeten en vastgelegd in rapportages en gespreks-
verslagen. 

Hospice Dôme toetst de tevredenheid van nabestaanden 
met een digitale vragenlijst in Qualiview. De zorg en facilitei-
ten worden gemiddeld met het cijfer 9.2 (2019: 9.3) 
gewaardeerd op basis van 74% response (2019: 70%). 

Tijdens het verblijf van de gast, wordt met regelmaat het 
welbevinden van de gast besproken. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het Utrechts Symptoomdagboek (USD). Op 
basis hiervan kunnen we passende zorg vaststellen, evalu-
eren en waar nodig bijstellen. De uitkomsten worden weke-
lijks besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). 

In Hospice Dôme is een gastenboek aanwezig waarin 
mensen een reactie kunnen schrijven. In dit jaarverslag is 
een greep uit de reacties opgenomen.

Tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers
De tevredenheid bij medewerkers en vrijwilligers wordt 
gemeten tijdens de gesprekscyclus “Het goede gesprek”, 
met vrijwilligers vinden met regelmaat evaluatie- en voort-
gangsgesprekken plaats. Daarnaast heeft in 2020 het 
tweejaarlijks terugkerend medewerkers betrokkenheidson-
derzoek (MBO) plaats gevonden. 

De vragenlijst is door 50 respondenten ingevuld. Dit bete-
kent een response van 70%, verdeeld over 28 vrijwilligers 
(57%) en 22 betaalde medewerkers (43%). 
Het gemiddelde rapportcijfer voor het werken bij Hospice 
Dôme is een 8.5.

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

Als wens werd door een groot deel van de medewerkers 
aangegeven dat zij uitkijken naar het moment waarop 
live-ontmoetingen weer plaats kunnen vinden. Daarnaast 
was een veelgehoorde wens het graag mee willen denken 
in de restyling en modernisering van het gebouw. 

Kwaliteit

Kwaliteit

Klachten en MICmeldingen
In 2020 zijn er geen klachten binnengekomen, er hebben 
36 (2019: 22) meldingen incidenten cliënten (MIC-meldin-
gen) plaatsgevonden. Dit betrof met name valincidenten en 
daarnaast enkele medicatie-incidenten. Het hoge aantal 
valincidenten is gebaseerd op een beperkt, maar relatief 
hoog, aantal valgevaarlijke gasten die bij ons verbleven. 

Met betrekking tot de medicatieverstrekking blijft nauwkeu-
rig werken en inbouwen van controles essentieel. Valinci-
denten zijn helaas niet te voorkomen, maar vanwege het 
feit dat er op iedere kamer een bewegingsmelder aanwezig 
is, zijn we altijd snel ter plaatse.

Keurmerk
Het PREZO-kwaliteitssysteem 
onder steunt organisaties bij 
het behalen van prestaties, 
gericht op interne kwaliteitsver-
betering. Leidend principe hier-
bij is, naast de zichtbare en 
meetbare kwaliteit van zorg, de 
waardering van de gasten en naasten, in combinatie met 
de tevredenheid van verschil  lende andere belanghebben-
den zoals verwijzers, (vrijwillige) medewerkers en financiers. 

Tijdens de eindaudit voor het PREZO-keurmerk hospicezorg 
in 2019 is geconstateerd dat we voldoen aan alle gestelde 
kwaliteitseisen en er geen aandachtspunten zijn. Aanslui-
tend heeft 2020 in het teken gestaan van zowel de borging 
als de doorontwikkeling van de reeds bestaande kwaliteit.
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Continu verbeteren

Behoud van deskundigheid is een essentieel onderdeel in het 

versterken van de positie van verpleegkun digen en verzor

genden. Het bijhouden van de professie is dan ook een 

noodzakelijke voorwaarde. Onze ambi tie is om de kwaliteit 

van zorg continu te verbeteren.

De artsen en verpleegkundigen staan geregistreerd in het 
BIG-register (Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg). 
Daarnaast staan diverse medewerkers geregistreerd in het 

Kwaliteitsregister V&V. 

In het functioneren worden medewerkers individueel en als team 
begeleid. Bejegening en daarmee goede communicatie is een belang-
rijk onderwerp van aandacht. Het Life Languages™ Communicatie-
profiel is daarbij ondersteunend en is om die reden bij 98% van de 
betaalde en 78% van de niet betaalde medewerkers afgenomen. 

Gedurende het jaar hebben twee verdiepingscursussen plaats 
gevonden waaraan een mix van betaalde en niet-betaalde mede-
werkers heeft deelgenomen. Life Languages™ zijn onderdeel van 
de gesprekscyclus “Het goede gesprek”.

In 2020 zijn negen van de twaalf functie- en competentieprofielen 
herschreven, besproken met de medewerkers en aansluitend vast-
gesteld. De implementatie van de aandachtsvelden, waarbij er meer 
verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd, heeft 
plaats gevonden. Jaarplannen zijn opgesteld, de gesprekken erover 
hebben per persoon plaats gevonden, de voortgang van de aan-
dachtsvelden vormt een onderdeel van de gesprekscyclus “Het 
goede gesprek”.

Jaarlijks vindt de gesprekscyclus ‘het goede gesprek’ plaats waarbij 
het individuele jaarplan, zelfevaluatie, het ophalen van feedback en 
persoonlijke ontwikkelplannen (POP) aan bod komen.

Met de hospicearts en de achterwachtartsen heeft een voortgangs-
gesprek plaats gevonden. Allen geven aan zich zeer thuis te voelen bij 
Hospice Dôme en het fijn te vinden hun steentje te kunnen bijdragen.

Deskundigheidsbevordering
De verpleegkundigen en zorgkundigen volgden in 2020 de ver-
plichte BIG-training, daarnaast een beperkt aantal interne cursus-
sen. De bijeenkomsten van het Leerwerkplatform Hospicezorg zijn 
komen te vervallen.

Continu verbeteren

Alles wat iemand 
die stervende is  

nodig heeft, vind je  
in dit hospice
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Continu verbeteren

Alle verpleegkundigen namen deel aan de interne cursussen “bij-
scholing dexamethason in de palliatieve zorg” en “palliatieve sedatie”. 
Twee verpleegkundigen hebben de post-HBO-opleiding palliatieve 
zorg afgerond. Vier trainers (verpleegkundigen) hebben de workshop 
online werkvormen/digitaal lesgeven gevolgd.

De vrijwilligers namen deel aan de onlinebijeenkomst “Geestelijke verzor-
ging in corona-tijd” en volgden twee cursussen “pijn en pijnmedicatie”.

Stages
Hospice Dôme is gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor verpleging 
niveau 3, 4 en 5. Stagebegeleiding wordt gegeven door de verpleeg-
kundigen en verzorgenden onder leiding van een stagecoördinator. 
Haio’s lopen mee met de hospicearts. Studenten dragen met hun input 
en vragen op hun beurt bij aan het continu leren binnen het team. 

In 2020 heeft Hospice Dôme één stagiaire verpleegkundige (VPK) 
niveau 3 en twee stagiaires niveau 4 begeleid, daarnaast werd er 
één Haio verwelkomd. 

Educatiecentrum
Hospice Dôme is zowel een expertisecentrum als een leerbedrijf voor 
palliatieve zorg. Om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren delen 
we deze kennis graag met anderen: professionals, vrijwilligers en geïn-
teresseerden. We bieden hiertoe cursussen en organiseren work-
shops en publieksbijeenkomsten over thema’s rond leven en dood.

De geplande externe cursussen en trainingen zijn dit afgelopen jaar 
komen te vervallen. In het laatste kwartaal is een start gemaakt met 
de doorontwikkeling naar online werkvormen om in 2021 een her-
start te kunnen maken met het verzorgen van het externe aanbod. 

De geplande doorontwikkeling en opknapbeurt van het Educatie-
centrum kon geen doorgang vinden en zal in 2021 vorm gaan krijgen. 
Aansluitend worden extra activiteiten ontwikkeld om de diverse cur-
sussen extra onder de aandacht van belangstellenden te brengen. 

In aanloop hiernaar toe is een herinrichtingsplan opgesteld en is in een 
marketingplan de inzet van sociale media voor werving van cursisten 
beschreven. Ook is een licentie op software voor het voeren van de 
administratie ten behoeve van het Educatiecentrum aangeschaft.

Het kon niet  
waardiger en beter
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Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag profes

sionele verzorging en begeleiding. Het team bestaat 

uit professionals en opgeleide vrijwilligers.

Het totaal aantal betaalde medewerkers bedraagt 24. 
Dit is exclusief de inzet van de hospice-arts, maat-
schappelijk werker en overige inleen, de inzet van 

oproepkrachten en de vacature geestelijke verzorging.

In de fte-berekening van de zorg is het team verpleegkundi-
gen inclusief de zorgkundigen, teamleider vrijwilligers (gedeel-
telijk), muziektherapeut en geestelijk verzorger (vacature) 
opgenomen. 

In de fte-berekening van de staf is de teamleider zorg, 
coördinator HRM, educatiecentrum, en kwaliteitszorg, 
teamleider vrijwilligers (gedeeltelijk), de managementassis-
tentes, de huishoudelijk medewerkers, de financieel mede-
werker en de directeur-bestuurder opgenomen. 

In 2020 is een zorgkundige en de geestelijk verzorger uit 
dienst gegaan. Er is een nieuwe zorgkundige aangenomen. 

Daarnaast zijn er een financieel- en huishoudelijk medewer-
ker aangenomen. In 2021 wordt een nieuwe geestelijke 
verzorger geworven. 

Op basis van het aantal contracturen van de medewerkers 
bedraagt de formatie 11.28 fte. In 2020 bedroeg de daad-
werkelijke inzet 13.31 fte. 

Op 31 december 2020 waren 43 vrijwilligers werkzaam 
binnen Hospice Dôme. Dit is exclusief 5 achterwachtartsen 
die, op vrijwillige basis, buiten kantoortijden de hospicearts 
vervangen. Het afgelopen jaar zijn 2 vrijwilligers in vaste 
dienst gekomen (als zorgkundige en financieel medewer-
ker), van 4 vrijwilligers is afscheid genomen en 5 nieuwe 
vrijwilligers zijn aangenomen. 

Tijdens de coronacrisis is de inzet van de vrijwilligers gemini-
maliseerd maar wel gecontinueerd. De meeste vrijwilligers 
werken in de zorg, sommigen hebben (ook) specifieke taken 
zoals administratie/archief, schoonheidsspecialiste, pedicure, 
kapper, tuin en bloemen. 

Dit jaar was 1 vrijwilliger 10 jaar en 2 vrijwilligers zelfs 15 jaar 
werkzaam bij Hospice Dôme.

Het team

Het team

Ada

Els Elspeth Esther Geertje Ineke Jacqueline Lucienne Margreet Marieleen Marjan Marloes Rianne Simone Willeke

Annemieke Betsy Carine Gea Gerrie Liesbeth Marianne Monique Saskia Wendelien Christa Ellen
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Het team

De teamleider zorg (0,67 fte) is verantwoordelijk voor de 
aansturing van het team zorg, het opnamebeleid, het zorg-
proces en de inhoudelijke ontwikkelingen. Daarnaast is zij 
in noodsituaties werkzaam in de zorg.

De teamleider vrijwilligers (0,44 fte) richt zich op de werving 
en ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast is zij 8 uur 
(0,22 fte) werkzaam in de zorg.

De coördinator HRM, educatiecentrum en kwaliteitszorg 
(0,28 fte) tenslotte, richt zich op de personele zaken, kwali teit 
en het educatiecentrum. 

Daarnaast zijn er twee managementassistentes (in totaal 
1,0 fte), twee huishoudelijk medewerkers (in totaal 0,33 fte), 
een financieel medewerker (0,17 fte), een maatschappelijk 
werker (op afroep), geestelijk verzorger (vacature, 0,11 fte) 
en een muziektherapeut (0,11 fte). Het team staat onder 
leiding van een directeur-bestuurder (1,0 fte).

Vitaliteit, Arbo en veiligheid
Verzuim
In 2020 bedroeg het ziekteverzuim van de betaalde mede-
werkers 5.65% (2019: 4.04% / 2018: 6,12%). Ondanks 
corona een gemiddeld percentage ziekteverzuim.

Het percentage is fors lager dan het gemiddelde verzuim-
percentage binnen de gezondheidszorg (7.9%). Een aantal 
langdurig zieken zijn in de loop van 2020 gereintegreerd. 
Omdat het verlenen van hospicezorg het nodige vraagt van 
de teamleden, bieden we intervisie en persoonlijke coa-
ching ter ondersteuning van het werk.

Arbobeleid
Hospice Dôme heeft een contract met een gecertificeerde 
arbodienst. Er is regelmatig contact tussen de leidingge-
venden en de contactpersoon van de arbodienst over de 
zieke medewerkers. 

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

Medewerkers maken gebruik van een digitaal rooster, dat 
vanaf iedere computer kan worden ingezien en ingevuld. 
Met behulp van de groepsapp brengen de teamleden elkaar 
op de hoogte van ziekte en de noodzaak van vervanging. 

RI&E
De aandachtspunten uit de RI&E worden opgepakt en 
gemonitord volgens een digitaal opvolgsysteem. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Conform de privacywetgeving AVG wordt er gewerkt met 
zorgmail (het veilig verzenden van privacygevoelige infor-
matie).

Agnes Alida Alie Ank Annelies Ans Astrid Christine Els Emilie Eveline Gerda

Marloes Mignon Monique Nicole Ria Ria Riet Thea Tineke Tineke Wilma Yvonne

Greet Gretinus Herman Ina Ineke Inge Jaap Janny Julia Liena Lijda Loes Lonneke Maria Marijke

Verzuimgegevens
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

2019
4,04%
1.14

2020
5,65%
0.91



Raad van Toezicht Stichting Exploitatie

Gasten en naasten

Directeur-Bestuurder Stichting Exploitatie

Management ondersteuning

Team Artsen Team Zorg Team Vrijwilligers

Financiële Administratie

Bestuur Stichting Vrienden
Bestuur Stichting Beheer

Teamleider Zorg

Kwaliteitszorg

HRM

Educatiecentrum

Verpleegkundigen
Zorgkundigen

Muziektherapeut
Geestelijk Verzorger

Maatschappelijk Werker

Vrijwilligers zorg
Huishoudelijk medewerkers

Hospice Arts
Achterwacht artsen

De gasten en hun naasten

Coördinator HRM, 
Educatie en 

Kwaliteitszorg

Teamleider Vrijwilligers 
en huishouding
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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 kwa

liteit van palliatieve zorg.

Hieronder volgt een overzicht van de samenwerkings-
verbanden en netwerken: 

Beweging 3.0, afdeling Thuiszorg te Amersfoort: tussen 
Beweging 3.0 en Hospice Dôme bestaat een samen-
werkings overeenkomst voor specialistische medische zorg 
en palliatieve terminale zorgbegeleiding. Beweging 3.0 is de 
budget houder en contactpersoon voor zorgverzekeraars. 

Daarnaast wordt de medische zorg van de hospice-arts 
(specialist ouderenzorg) door ons bij Beweging 3.0 inge-
kocht. 

Tijdens de coronacrisis zijn met Beweging 3.0 afspraken 
gemaakt over het gebruik van de teststraat en het meeliften 
op het vaccinatieprogramma.

Artsen: (vrijwillige) medische zorg buiten kantooruren door 6 
artsen: 4 specialisten ouderenzorg, 1 huisarts en 1 specialist 
uit het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Daarnaast 
is er veelvuldig contact met de huisartsen van onze gasten. 

Apotheek Vondelplein, huisapotheek: levert alle medicij-
nen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
  
Sociale teams en thuiszorgorganisaties: samenwerking 
in de wijk.

Meander Medisch Centrum: samenwerking met de Palli-
atieve Unit van de Interne Afdeling: verbetering van zorg, 
uitwisseling kennis en ervaring, organisatie gezamenlijke 
casuïstiekbesprekingen en incidentele uitwisseling van ver-
pleegkundigen.

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland (NPZE): samenwer-
kingsverband van zorginstellingen in de regio Eemland met 
als doel de kwaliteit van de zorg rond het levenseinde te ver-
beteren en de palliatieve zorg in de regio door te ontwikkelen. 
Hospice Dôme is lid van de stuurgroep en heeft een 
beleidsmatige, inhoudelijke en praktische inbreng in het 
netwerk. Een deel van de educatie wordt door medewer-
kers van Hospice Dôme geleverd of georganiseerd.

In 2020 zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de 
huidige structuur en de verwachtingen over deelname en 
samenwerking van de betrokken organisaties. Dit zal in 
2021 middels een samenwerkingsovereenkomst worden 
geformaliseerd.

Deelname aan het hospice-overleg Eemland vindt plaats. 
Dit overleg heeft met name als doel om kennis en ervaring 
uit te wisselen. Daarnaast zijn er frequente en structurele 
contacten over verdergaande samenwerking met de, qua 
identiteit en omvang vergelijkbare, hospices in Nunspeet, 
Nijkerk en Ermelo.

Samenwerking

Samenwerking
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Hospice Dôme participeerde tot oktober in het Palliatie-
team Midden Nederland (PTMN): de teamleider zorg maakt 
onderdeel uit van het consultatieteam. Daarnaast neemt zij 
deel aan casuïstiekbesprekingen en bijeenkomsten die de 
deskundigheid bevorderen. 

De coördinatie van transmurale casuïstiekbesprekingen is in 
handen van de teamleider zorg van Hospice Dôme samen 
met de interne afdeling van het Meander Medisch Centrum.

In 2020 is het lidmaatschap VPTZ afgesloten, ledenverga-
deringen worden bijgewoond en, zodra het weer mogelijk 
is, zal gebruik gemaakt gaan worden va het aanbod des-
kundigheidsbevordering en netwerkbijeenkomsten. 

Hospice Dôme is lid van de Associatie voor Hospicezorg 
Nederland (AHzN), de landelijke koepel van hospices met 
een Prezo-keurmerk waarin vertegenwoordigers van alle 
zelfstandige hospicevoorzieningen, hospice-units in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen en gespecialiseerde thuis-
zorgteams samenkomen.

Hospice Dôme neemt deel aan de algemene bijeenkom-
sten, het leerwerkplatform en aan de strategiegroep binnen 
de AHzN, als lid van de expertgroep inhoud en als voorzit-
ter van de expertgroep externe communicatie. 

Hospice Dôme neemt, in samenwerking met TU Delft en 
een aantal andere hospices, deel aan het project Hart&-
tech: mens en technologie in hospices. 
De lobby met betrekking tot het kostprijsmodel is in 2020 
verder vormgegeven. Gesprekken met de het ministerie van 
VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa), Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland 
(PZNL), VPTZ en Actiz vinden plaats met als doel om het 
beeld over de doorontwikkeling van de palliatieve zorg en 
specifiek de hospicezorg in Nederland te delen en daarbij 
te komen tot een eenduidige en robuuste financiering van 
de hospicezorg. 

Samenwerking

Wat een 
goede service!
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De financiering van de geleverde zorg vindt met 

name plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). 

Administratief verloopt dit via Beweging 3.0, waar

voor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. 

Er is in totaal 18.792 uur aan zorg ingezet à €63,20.

De door de overheid toegekende zorgbonus is in 
december uitgekeerd aan 21 betaalde medewer-
kers. Verder zijn in 2020 de fiscale uitruilregeling en 

werkkostenregeling voor het eerst toegepast.

Mede dankzij deze financiering, gulle giften van donateurs 
en subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) voor de coördinatie van vrijwilligers, 
heeft Hospice Dôme het boekjaar 2020 met een positief 
resultaat van €119.761 kunnen afsluiten. 

Vier keer per jaar wordt aan de Raad van Toezicht een 
overzicht gegeven van de financiële en inhoudelijke stand 
van zaken. 

In 2020 is de jaarrekening samengesteld door WITh-ac-
countants. Een gedetailleerd financieel overzicht is te vin-
den in de jaarrekening 2020 van Stichting Dôme Exploitatie, 
die in dit jaarverslag is opgenomen.

Financiën

Financiën
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2.1 Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA   31-12-2020    31-12-2019 
         
                   €                   €  
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
 
Gebouwen (inrichting)  2.6.1   31.362    52.519 
Inventaris  2.6.1   10.508    16.042 
          
     41.870    68.561 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen   
 
Debiteuren  2.6.2   96.181    178.544 
Overige vorderingen  2.6.3   37.611    242.394 
          
     133.792    420.938 
 
Liquide middelen  2.6.4   506.580    105.457 
 
 
 
 
 
 
          
Totaal activa     682.242    594.956 
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PASSIVA    31-12-2020    31-12-2019 
         
     €           €  
 
Reserves en fondsen  
 
Reserves 
Algemene reserve  2.6.5   10.405    490.644 
Bestemmingsreserve  2.6.6   600.000    - 
          
     610.405    490.644 
          
 
 
 
 
Kortlopende schulden  
 
Crediteuren     10.698    28.436 
Belastingen en sociale lasten  2.6.7   15.245    33.598 
Overige kortlopende schulden 2.6.8   45.894    42.278 
          
     71.837    104.312 
          
 
 
 
 
 
Totaal passiva     682.242    594.956 
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2.2 Staat van baten en lasten 
 
     Resultaat    Begroting    Resultaat  
         2020        2020        2019  
         
            €           €           €  
BATEN 
 
Baten 2.7.1   1.439.388  1.337.000  1.537.627 
         
Totaal baten    1.439.388  1.337.000  1.537.627 
         
 
LASTEN 
 
Lonen en salarissen 2.7.2  913.054  910.000  803.453 
Overige personeelskosten 2.7.3  75.668  76.500  89.094 
Huisvestingskosten 2.7.4  186.807  188.000  235.695 
Afschrijvingen 2.6.1  26.691  -  28.134 
Algemene kosten 2.7.5  117.407  150.800  189.188 
         
Som van de lasten    1.319.627  1.325.300  1.345.544 
         
Saldo van baten en lasten    119.761  11.700  192.083 
         
 
 
2.3  Resultaatverdeling 
 
     Resultaat    Begroting    Resultaat 
         2020        2020        2019  
         
            €           €           €  
 
Algemene reserve    -480.239  11.700  192.083 
Bestemmingsreserve huisvesting    600.000  -  - 
         
Totaal resultaat    119.761  11.700  192.083 
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2.4  Kasstroomoverzicht 
 
                        2020        2019
  
         
              €           € 
Activiteiten 
 
Totaal baten       1.439.388  1.537.627 
Totaal lasten      1.319.627  1.345.544 
         
Exploitatieresultaat      119.761  192.083 
 
Afschrijvingen      26.691  28.134 
Mutaties in de kortlopende vorderingen     287.146  -244.459 
Mutaties in de kortlopende schulden     -32.475  28.185 
         
Kasstroom uit activiteiten      281.362  -188.140 
     ----------------  ----------------- 
 
Investeringen 
 
(des)Investeringen in activa      -  -11.062 
         
Kasstroom uit investeringen      -  -11.062 
     ----------------  ----------------- 
 
Totaal kasstroom      401.123  -7.119 
         
 
Liquide middelen per 1 januari      105.457  112.576 
Totaal kasstroom      401.123  -7.119 
         
Liquide middelen per 31 december     506.580  105.457 
         
 
  

Jaarverslag 2020  |  18

Financiën



 

  03-08-2021 - 21 

 
2.5 Algemene toelichting 
 
2.5.1  Presentatie 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de 
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen de nominale waarde. 
Het verslagjaar betreft de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
De cijfers over 2019 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar 
mogelijk te maken. 
 
2.5.2 Grondslagen van balanswaardering 
 
Toegepaste grondslagen 
 
Stichting Dôme Exploitatie heeft ervoor gekozen om de jaarrekening op te stellen volgens 
eigen grondslagen. Deze grondslagen zijn hierna vermeld. 
 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een 
eventuele restwaarde. Investeringen die hoger zijn dan € 6.000 worden geactiveerd, 
bedragen onder de € 6.000 worden als kosten verantwoord. De afschrijvingen bedragen 
een percentage van deze verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Reserves 
 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting.  
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2.5 Algemene toelichting (vervolg) 
 
2.5.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De opbrengsten uit 
hoofde van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgelegd.  
 
Personeelsbeloning 
 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze 
verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
 
De stichting heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd. In de jaarrekening wordt het 
werkgeversdeel van de pensioenpremie als last verantwoord. 
 
 
Kasstoomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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2.6 Toelichting op de balans 
 
Vaste activa 
 
2.6.1 Materiële vaste activa 
 
      Gebouwen     Inventaris  Totaal 
      (inrichting) 
           
               €           €           € 
Stand per 1 januari 2020 
 
Aanschaffingswaarde     302.666  100.370  403.036 
Cumulatieve afschrijvingen     -250.147  -84.328  -334.475
           
Boekwaarde      52.519  16.042  68.561 
           
 
Mutaties in de boekwaarde 
 
Aanschaffingswaarde investeringen   -  -  -
Afschrijvingen materiële vaste activa   -21.157  -5.534  -26.691 
           
Saldo      -21.157  -5.534  -26.691 
           
 
Stand per 31 december 2020 
 
Aanschaffingswaarde     302.666  100.370  403.036 
Cumulatieve afschrijvingen     -271.304  -89.862  -351.166 
           
Boekwaarde      31.362  10.508  41.870 
           
 
 
Benodigd voor bedrijfsvoering          
In gebruik voor doelstelling          
           
Boekwaarde      31.362  10.508  41.870 
           
 
Afschrijvingspercentages     20%  20%  
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2.6 Toelichting op de balans 
      31-12-2020   31-12-2019 
         
              €           € 
Vlottende activa 
 
2.6.2  Vorderingen 
 
Debiteuren      96.181  179.144 
Voorziening voor oninbaarheid      -  -600 
         
      96.181  178.544 
         
 
 
2.6.3  Overlopende vorderingen en overlopende activa 
 
Rekening courant Stichting Vrienden van Hospice   35.594  236.903 
Vooruitbetaalde bedragen      -  4.501 
Nog te ontvangen bedragen      1.017  990 
         
      36.611  242.394 
          
   
2.6.4  Liquide middelen 
 
Rabobank      505.424  104.991 
Kas      1.156  466 
         
      506.580  105.457 
         
 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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           2020         2019 
         
              €           € 
PASSIVA 
 
Reserves en fondsen  
 
2.6.5  Algemene Reserve 
 
Saldo per 1 januari      490.644  298.561 
Mutatie volgens resultaatverdeling     -480.239  192.083 
         
Saldo per 31 december       10.405  490.644
         
 
2.6.6  Bestemmingsreserve huisvesting 
 
Saldo per 1 januari      -  - 
Mutatie volgens resultaatverdeling     600.000  - 
         
Saldo per 31 december       600.000  -
         
 
 
De bestemmingsreserve is gevormd voor verbouwing van de hospice. 
 
 
Kortlopende schulden 
      31-12-2020  31-12-2019 
         
              €           € 
 
2.6.7     Belastingen en sociale lasten 
 
Loonheffing en sociale lasten      7.766  22.548 
Pensioenen      7.479  11.050 
         
      15.245  33.598 
         
 
2.6.8.    Overige kortlopende schulden 
 
Reservering vakantiegeld      30.379  27.239 
Personeelspot      4.605  2.758 
Overige schulden      10.910  12.281 
         
      45.894  42.278 
         
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 2020 terzake 
huur (€ 120.000 per jaar). De totale verplichting bedraagt € 1.200.000, waarvan € 120.000 
een looptijd heeft van langer van 1 jaar. 
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2.7  Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
     Resultaat    Begroting    Resultaat  
         2020        2020        2019  
         
            €           €           €  
2.7.1  Baten 
 
Eigen bijdrage gasten    65.155  65.000  80.160 
Vergoeding zorgverzekeraar    1.190.186  1.085.000  1.259.054 
Subsidie vrijwilligers coördinator    175.106  175.000  188.997 
Overige dienstverlening    8.941  12.000  9.436 
         
    1.439.388  1.337.000  1.537.627 
         
 
2.7.2  Lonen en salarissen 
 
Bruto lonen    685.999    638.375 
Sociale lasten    104.798    105.539 
Pensioenlasten    58.866    55.358 
Inhuur personeel    63.391    48.273 
         
    913.054  910.000  802.824 
         
 
2.7.3  Overig personeelskosten 
   
Vorming en opleiding    20.012    8.357 
Uitbetaalde zorgbonus (incl. eindheffing)   37.034    - 
Eindejaarsactiviteit    3.026    1.742 
Kosten vrijwilligers    29.790    18.170 
Overige personeelskosten    18.156    16.733 
         
    108.018    45.002 
Ontvangen zorgbonus    -32.350    - 
         
    75.668  76.500  45.002 
         
 
Gemiddeld aantal FTE    13    12 
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IN NON-PROFIT

 
 
 
Stichting Dôme Exploitatie 
Appelweg 49 
3818 NN  AMERSFOORT 
 
 
 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Dôme Exploitatie 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
De jaarrekening van Stichting Dôme Exploitatie te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de van 
u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten 
en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van 
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met eigen waarderingsgrondslagen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied 
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dôme Exploitatie. 
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
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- 2 - 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruiken 
verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De 
basis voor de financiële verslaggeving betreft de door de stichting gekozen grondslagen. Hierdoor is de 
jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze samenstellingsverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting en dient niet te worden 
verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 
 
Was getekend te Amersfoort, 12 oktober 2021 
 
WITh accountants B.V. 
Drs P.J.C. Luttikholt-Weijers RA 
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Stichting Dôme Exploitatie wordt ondersteund door de 
Stichting Vrienden van Dôme (vijf bestuursleden, onbezol-
digd) en de Stichting Dôme Beheer (drie bestuursleden, 
onbezoldigd). 

Stichting Vrienden van Dôme
De Stichting Vrienden van Dôme werft fondsen ter onder-
steuning van het werk van Stichting Dôme Exploitatie. Zij 
besteedt haar middelen onder meer aan een aanvulling op 
de eigen bijdrage voor gasten die de kosten niet kunnen 
dragen. Daarnaast dragen zij bij in aanpassingen en verbe-
teringen die binnen het hospice plaats moeten vinden. 

Het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Dôme, waarin 
de inhoudelijk en financiële verantwoording is opgenomen, 
wordt separaat op de website gepubliceerd.

Stichting Dôme Beheer
Het gebouw aan de Appelweg is in eigendom van Stichting 
Dôme Beheer welke tot doel heeft de registergoederen van 
het hospice te beheren. Uit hoofde daarvan is zij 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 meerjarenonder-
houdsplan (MJOP) opgesteld. De coördinatie van het meer-
jarenonderhoudsplan is in handen van een externe partij. 

Deze werkt in opdracht van Stichting Dôme Exploitatie en 
Stichting Dôme Beheer. Voor wekelijkse en maandelijkse 
klussen wordt gebruik gemaakt van de diensten van een 
klusbedrijf.

Vrienden van Dôme 
en Dôme Beheer

Stichtingen / Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Dagelijks bestuur 
De Governancecode Zorg is de leidraad voor het besturen van 
Hospice Dôme. 
De Stichting Dôme Exploitatie wordt vertegenwoordigd door 
directeur-bestuurder Wendelien van Oostrom, zij is voor deze 
functie benoemd door de Raad van Toezicht. 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur en de activiteiten van de Stichting Dôme Exploitatie. 

Toezicht
De Raad van Toezicht keurt, op voorstel van de directeur-bestuurder 
de begroting, jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed. 
Daarnaast houdt de raad toezicht op het door de directie 
gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht van Stichting Dôme Exploitatie bestond in 
2020 uit vijf onbezoldigde leden, te weten:
• Lukas Heijs (voorzitter)
• Yrna Vroegindeweij
• Sandra Beelen
• Steven Han
• Wenda van Loenen
• Gert-Jan Kreikamp (voorzitter Stichting Dôme Beheer /  

adviseur Raad van Toezicht)

Bestuur en toezicht
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Stichting Hospice Dôme 
Appelweg 49
3818 NN Amersfoort

Contact
Heeft u vragen over dit jaarverslag of over Hospice Dôme?
Neemt u dan contact met ons op via tel. (033) 460 19 60 of info@
hospicedome.nl of kijkt u op onze website www.hospicedome.nl

Volg Hospice Dôme op social media
Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws en activiteiten van 
Hospice Dôme? Volgt u ons dan op social media. Hier plaatsen 
we foto’s, verhalen en nieuws rondom onze dienstverlening.

Keurmerk Prezo hospicezorg
Stichting Hospice Dôme heeft het keurmerk hospicezorg. Het 
toont aan dat Hospice Dôme verantwoorde en kwalitatief hoog-
staande zorg verleent aan haar gasten. Het keurmerk vormt 
bovendien een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de Associ-
atie Hospicezorg Nederland.

ANBI-status
Stichting Hospice Dôme heeft de wettelijke status van een Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat de 
stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. 
Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvan-
gen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt 
komt ten goede aan de zorg voor gasten en naasten(n) in Hos-
pice Dôme.

Vormgeving
Martijn Ubink – grafiets.nl

Colofon

https://www.grafiets.nl
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