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v o o r w o o r d

Stil gebaar
Meneer op kamer 1 was een stille, teruggetrokken man. Ik voelde me niet 

onwelkom als ik zijn kamer betrad, maar merkte wel dat veel tekst niet te ver-

wachten was van hem en gekwebbel over het weer of iets dergelijks waar-

schijnlijk niet goed zou vallen.

D
at is zo mooi van ons hospice: het respect naar iedere gast toe hoe hij of zij is. 

Het in zijn waarde laten van de mens en zijn of haar wensen zoveel mogelijk in 

te willigen. Wil een gast graag gezelschap, dan lopen we wat vaker langs en 

maken een praatje of lezen ergens uit voor. Wil een gast liever met rust gelaten wor-

den, dan houden we daar rekening mee door niet te vaak aan te kloppen.

Dat laatste gold ook voor meneer op kamer 1. Op een gegeven moment moest ik 

naar hem toe om iets te vragen. Misschien over het avondeten, dat weet ik niet meer. 

Hij zat aan zijn tafel en ik ging even naast hem zitten. Soms praat het prettiger op 

gelijke hoogte.

Ik nam even de tijd, begon niet meteen mijn vraag op hem af te vuren. Hij zei ook 

niets. Voor hem stond een bakje met nootjes en zijn glas drinken. Zijn hand schuift 

op de tafel mijn richting uit en daar liggen een paar nootjes voor mij.

Dit zwijgende gebaar ontroerde mij hevig.

Voor mij zijn dit dé momenten waar het om gaat: samen zijn, met nadruk op “zijn”. Ik 

zie jou en ik ben er voor jou. Daar zijn geen woorden of grote gebaren voor nodig.

Deze gebeurtenis symboliseert dat ik als vrijwilliger ook iets ontvang door in het hos-

pice te werken. Ik geef mijn tijd, aandacht en energie en ontvang dankbaarheid, ver-

trouwen en nabij mogen zijn. •

Eveline Veenstra-van ’t Wel

Vrijwilligster Hospice Dôme

E v e n  v o o r s t e l l e n

Deze nieuwsbrief is weer gevuld met 

veel verschillende onderwerpen, 

zodat u op de hoogte bent van wat er 

speelt. Als bijlage vindt u de beknopte 

versie van het jaarverslag van Stich-

ting Dôme. Ik mag het voorwoord 

schrijven, tegelijkertijd neem ik 

afscheid, omdat mijn termijn is afge-

lopen en kijk ik even terug. 

De periode voor de daadwerkelijke ope-

ning van het hospice was een periode 

van onderzoek, verkenning en onzeker-

heid, maar ook van grote verwondering. 

Er was een enorme bereidheid van veel 

mensen om mee te denken, mee te wer-

ken en mee te doen. Echte vrienden! Zo 

bijzonder!

Wie had toen kunnen denken dat het 

hospice zich zo zou ontwikkelen. Een 

organisatie die op professionele wijze, 

met veel liefde en warmte haar gasten 

verzorgt. Zich bekend weet in de regio 

en ook nu zoveel vrienden heeft. U bent 

daar één van! We zijn blij en dankbaar u 

daartoe te mogen rekenen! 

Inmiddels ben ik bijna 8 jaar penning-

meester van Stichting Vrienden van 

Dôme. Het blijft bijzonder om te zien 

hoeveel vrienden ons hospice kent. 

En ook hoe de bekendheid van ons 

hospice groeit. Ons hospice wil namelijk 

voor iedereen, zonder onderscheid van 

ras, geloof en aard, een vriend zijn. Een 

vriend die helpt om die laatste stappen 

op het levenspad draaglijk en waardig 

te laten zijn. •

Sandra Beelen
Lid Stichting Vrienden van Dôme

Er wordt goed werk mee gedaan! Dôme Postzegels kopen

Giften



Dakloos

Stel je voor: je woont in een grote stad in Centraal-Azië. Je verliest 

je baan en het lukt niet om nieuw werk te vinden, want er zijn er 

meer zoals jij. Je hebt weinig te doen, je mist een doel in je leven. 

Je doodt de tijd met het drinken van alcohol, want dat is wat je 

anderen ook altijd hebt zien doen in moeilijke tijden. Maar dat heeft 

wel gevolgen voor je gezin en op een gegeven moment zegt je 

vrouw dat je niet meer thuis hoeft te komen. Je staat op straat.

Gelukkig sta je er dan niet helemaal alleen voor. Je kunt terecht bij 

de daklozenopvang. Daar werken mensen die jou in al je ellende 

toch als mens zien. Je kunt er drie keer in de week een warme 

maaltijd krijgen en als je kleren versleten zijn kun je andere krijgen. 

Je kunt er douchen, je haar kan worden geknipt en er wordt geke-

ken of er een manier is om van de alcohol af te komen, waardoor je 

meer kans hebt om toch wat geld te verdienen.

Ziek

Maar dan word je ziek. De hulpverleners gaan met je naar een zie-

kenhuis, je krijgt de diagnose kanker. Je krijgt de mogelijkheid een 

aantal chemokuren te nemen, maar uiteindelijk blijkt dat je niet 

meer kunt genezen.

Wat nu? Het ziekenhuis ziet niet graag daklozen op hun afdeling. De 

daklozenopvang is er alleen voor overdag. Dus je blijft steeds vaker 

op je plekje waar je altijd slaapt. Er wordt wél naar je omgezien. Als je 

medicijnen nodig hebt worden die voor zover mogelijk aangeschaft, 

maar uiteindelijk ben je toch eenzaam, aan jezelf overgeleverd.

De hulpverleners van de dagopvang hadden grote moeite met deze 

praktijk en ze begonnen te dromen over een plek waar deze men-

sen op een menswaardige, deskundige wijze hulp en begeleiding 

krijgen in de laatste fase van hun leven.

Hospice

En het bleef niet bij dromen. Er werd grond gekocht, een gebouw 

neergezet, bedden aangeschaft. Maar toen kwam een andere vraag 

naar voren: hoe komen we aan de nodige deskundigheid? Pallia-

tieve zorg is relatief nieuw in dit land en in de opleidingen wordt 

alleen wat theorie behandeld, maar hoe dat er in de praktijk uitziet?

En dat is waar wij (Peter en Riek) in beeld komen. We liepen beide 

tegen de vijftig en waren op zoek naar een nieuwe bestemming om 

samen zinvol bezig te kunnen zijn. Zo kwamen we op het spoor 

van deze organisatie in Centraal-Azië. Met de ervaring als verpleeg-

kundige in Hospice Dôme (Riek) en projectbegeleiding in het ont-

wikkelingswerk (Peter) kunnen we iets doorgeven van wat we zelf 

ontvangen en geleerd hebben. Het is de bedoeling dat we vier jaar 

meelopen om de kennis van palliatieve zorg in de praktijk over te 

dragen aan lokale collega-verpleegkundigen en wel zo dat zij dit na 

die periode zelfstandig kunnen voortzetten.

Inmiddels wonen we hier nu anderhalf jaar. De eerste periode heb-

ben we gebruikt om intensief Russisch te leren, daarna zijn we aan-

gehaakt in de voorbereidingen om het hospice ook daadwerkelijk 

te starten. Een groepje enthousiaste verpleegkundigen heeft al een 

theoretische voorbereiding door ons (Riek en een Nederlandse col-

lega) gehad. Het wachten is nu nog vooral op de licentie van de 

overheid.

Het hospice is volledig afhankelijk van giften. We zijn dan ook erg 

blij met de gift die we van Hospice Dôme ontvingen. Daarmee heb-

ben we bijvoorbeeld handdoeken gekocht, kussens en een antide-

cubitusmatras. Heel erg bedankt!

Peter en Riek

e e n  h o s p i c e  i n  c e n t r a a l - a z i ë



Vriend zijn kan op veel manieren. De meest voor-

komende is het doen van een gift of een schen-

king. Dit zijn belangrijke vrienden, want geld is 

nodig om het werk dat binnen ons hospice wordt 

gedaan te ondersteunen.

M
aar vriend zijn kan ook op andere manier.  

U kunt vrijwilliger zijn in de zorg. Dankbaar 

maken wij gebruik van deze ‘vrijwillige’ han-

den aan het bed. Niet iedereen ambieert deze taak, 

maar wellicht helpt u graag mee in de tuin, bent u 

handig in huishoudelijke taken of juist creatief met 

teksten. Wij vinden het fijn om te weten wat u ons 

kunt bieden en welke talenten u beschikbaar hebt 

voor ons hospice. Laat u het ons weten?

Bent u die vriend?

Wij zijn op zoek naar een vriend met affiniteit voor 

financiën. Zoals u heeft kunnen lezen zit onze pen-

ningmeester, Sandra Beelen, in haar laatste jaar van 

haar rol als penningmeester. Na acht jaar kan de ter-

mijn niet meer verlengd worden. Het gaat om de rol 

van penningmeester binnen de Stichting Vrienden 

van Dôme en Stichting Dôme Beheer. Daarnaast 

hoort daar ook de rol bij van lid van de Raad van 

Toezicht van Stichting Dôme Exploitatie. In deze rol 

heeft u het financiële wel en wee van de genoemde 

stichting in uw portefeuille.

Is uw interesse gewekt, neem dan contact met ons 

op via vrienden@hospicedome.nl Wij gaan graag in 

gesprek met u. •

e e n  h o s p i c e  i n  c e n t r a a l - a z i ë

De schrijfster van dit 

boek, Kathryn Mannix 

werkt al dertig jaar als 

palliatief arts en heeft 

veel mensen bijge-

staan in hun laatste 

levensfase. In dit 

boek brengt ze haar 

ervaringen samen 

en deelt ze de prachtige, 

intieme, verdrietige, moeilijk 

en ontroerende momenten 

uit haar dagelijks leven. •

 Het boek is voor 

€ 13,50 verkrijgbaar  

bij de boekhandel of  

via bol.com

Boekentip

Hoe kunt u een vriend zijn?

Overzicht opnames 1 januari t/m 31 maart 2021

Totaal aantal opgenomen gasten 32 (13 man / 19 vrouw)

Aantal overleden gasten 26 (11 man / 15 vrouw)

Gemiddeld aantal opnamedagen 13,9

Bezettingspercentage 67%

In deze cijfers is de invloed van de tweede en derde golf van de coro-

na-crisis goed zichtbaar. Er is enerzijds sprake van (een voortduring van) 

een lager bezettingspercentage terwijl we anderzijds een hoger aantal 

gasten verzorgd hebben die kortdurend bij ons verblijven. Veel complexe 

zorg aan gasten die snel overlijden.

Qua cijfers gaan we mee in de landelijke tendens dat mensen, indien 

enigszins mogelijk, in deze tijd ervoor kiezen om thuis te sterven.

Daarnaast blijven zij, vaak vanwege de verscherpte maatregelen met 

betrekking tot bezoek, zo lang mogelijk thuis en kiezen zij vaak pas op 

het allerlaatste moment ervoor om naar een hospice te gaan. We hebben 

meerdere gasten verzorgd die slechts een paar uur bij ons verbleven: 

veel kortdurende, intensieve zorg. •

Overzicht opnames



Hospice Dôme

Appelweg 49, 

3818 NN Amersfoort 

(033) 460 19 60 

info@hospicedome.nl 

www.hospicedome.nl 

 

STICHTING VRIENDEN VAN DÔME 

Stichting Vrienden van Dôme  

(5 bestuursleden) verwerft fondsen 

ter ondersteuning van het werk  

van Stichting Dôme Exploitatie. 

 

GIFTEN 

Hospice Dôme is voor een deel 

afhanke lijk 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 80 gasten 24 uur per 

dag deskundige zorg en onderdak 

in de laatste fase van hun leven. Dit 

vindt plaats in een omgeving die 

tegemoetkomt aan de thuissituatie 

waarin ook de naasten van harte 

welkom zijn. 

 

MEDEWERKERS

Met het complete team van 20 

medewerkers in de zorg, 43 vrijwilli-

gers en 5 stafleden verlenen we, met 

ondersteuning van de hospicearts, 

24/7 de zorg aan onze gasten. 

 

Het team staat onder leiding van 

een Directeur-bestuurder. 

 

RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht, bestaande 

uit 5 leden, houdt toezicht. 

 

VORMGEVING 

Martijn Ubink / grafiets.nl

v o o r w o o r d

Wenda 
van Loenen

I
n de zomer van 2016 werd ik gebeld door 

een vriendelijke meneer die na het noemen 

van zijn naam zei ‘u kent mij niet, ik ben de 

voorzitter van het bestuur van Hospice Dôme 

en ik heb uw naam doorgekregen. Ik was 

genoemd door een gezamenlijke kennis, want 

wie weet was het bestuurswerk binnen het 

Hospice wel iets voor mij en misschien had ik 

wel tijd en misschien wilde ik er over naden-

ken?! Ik kende het Hospice van een vriendin 

die vrijwilliger was geweest en van de jaarlijkse 

speculaasactie, waar ik steevast meer van at 

dan goed voor me was. 

Nou, ik heb er over nagedacht en over gespro-

ken met mensen van het Hospice. De uitkomst 

laat zich raden. Ik ben in het bestuur van 

Stichting Vrienden gegaan en later kwam daar 

de Raad van Toezicht bij. Twee verschillende 

organen; mooi en boeiend om vanuit beiden 

betrokken te zijn bij het Hospice. 

Ik ben onder de indruk van de palliatieve zorg 

en het werk in het Hospice in het bijzonder. 

Wat mooi dat deze vorm van zorg (vaak ont-

zorgen) er is voor mensen die weten dat  

hun einde nabij is en voor hun netwerk.  

En wat is er, God Dank, veel kennis om  

lijden te verlichten! 

Ik ben werkzaam in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Een mooi werk-

veld met een heel eigen dynamiek waar je ook 

van betekenis kunt zijn voor de ander.

Ik ben dankbaar dat ik op deze manier een 

kleine bijdrage kan leveren aan het werk van 

Hospice Dôme. •

E v e n  v o o r s t e l l e n

Er wordt goed werk mee gedaan!
Ook in deze tijd denkt u aan ons. Wij mochten 

in de afgelopen maanden € 10.000,- aan gif-

ten ontvangen van bedragen van heel veel 

gevers. Iedere gift is groots! Heel mooi om de 

omschrijvingen te lezen:

• Dank voor het fantastische werk, of

• Gift met dank voor de warme zorg, of

• Ter nagedachtenis aan, die zo liefdevol  

is verzorgd, of …

Zo zijn er meer uitingen van dankbaarheid. Dan 

wordt zo’n bedrag opeens een verhaal en is het 

weer duidelijk dat binnen de hospices werk wordt 

gedaan dat ertoe doet. Heel veel dank voor 

uw steun, er wordt goed werk mee gedaan! •

Dôme Postzegels kopen
Tijdens ons 10-jarig jubileum zijn er postzegels 

gedrukt. Er zijn nog een flink aantal van deze 

postzegels over. Wij hebben het al eerder 

genoemd in onze nieuwsbrief, maar wij zijn 

nog niet door de voorraad heen. 

Voordat wij 20 jaar bestaan willen wij er graag 

vanaf. Daarom een voordeelactie, wij verlagen 

de prijzen! 

1 velletje (10 stuks) van € 10, nu voor € 8,50

10 velletjes van € 95, nu voor € 85

U kunt bestellen via: info@hospicedome.nl •

Giften



Beknopt Jaarverslag 2020

Een woord vooraf

De essentie 
van Hospice Dôme 

Gasten en hun naasten

Uiteraard stond ook bij Hospice Dôme 2020 vrijwel 

volledig in het teken van de COVID-19 pandemie. 

Maatwerk was daarbij het sleutelwoord terwijl er 

tegelijkertijd ook invulling gegeven moest worden 

aan de noodzakelijke afspraken.

G
econstateerd kan worden dat de vraag en het 

aanbod het afgelopen jaar door de coronacrisis 

onder druk heeft gestaan. Omdat de gasten dit 

jaar, vanwege de maatregelen met betrekking tot het 

bezoek, er vaak voor kozen om pas op het allerlaatste 

moment naar een hospice te gaan, verzorgden we rela-

tief veel gasten die kortdurende, intensieve en complexe 

zorg behoefden. 

Ondanks het feit dat een deel van onze beleidsvoorne-

mens voor 2020 tijdelijk in de ijskast kwamen te staan zijn 

er positieve resultaten behaald: tevreden gasten en naas-

ten, 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. Met het team pro-

fessionals en vrijwilligers bieden we onze gasten en hun 

naasten hoogwaardige palliatieve zorg en begeleiding in 

een huiselijke omgeving die gekenmerkt wordt door aan-

dacht, geborgenheid, waardigheid en deskundigheid.

De komende jaren blijft Hospice Dôme staan voor de best 

mogelijke palliatieve zorg, beschikbaar en betaalbaar voor 

iedereen, gericht op de door de gasten en naasten erva-

ren kwaliteit van leven en sterven. 

Het uitgebreide jaarverslag 2020, inclu-

sief jaarrekening, is terug te vinden op de 

website.

Ik wens u veel leesplezier!

Wendelien van Oostrom

Directeur-bestuurder Hospice Dôme

H
ospice Dôme biedt 24 uur per dag deskundige zorg en 

onderdak aan mensen met een beperkte levensverwach-

ting en hun naasten. Er is ruimte voor zeven gasten, met 

de mogelijkheid voor spoed-, crisis- en respijtopnames. 

De zorg wordt geboden vanuit een algemeen christelijke 

levensovertuiging. Van de gasten vragen wij deze grondslag te 

respecteren, zij hoeven deze niet te delen. Iedereen is welkom 

ongeacht huidskleur, achtergrond en geloofsovertuiging.

Totaal aantal opnames

Aantal mannen

Aantal vrouwen

Aantal overleden gasten

Aantal opnames beëindigd 
anders dan door overlijden

20,1

94

36

58

82

7

69,5%Bezettingspercentage

Gemiddeld aantal opnamedagen
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Kwaliteit

Vitaliteit, Arbo
en veiligheid
Verzuim

• Verzuimpercentage: 5.65%

• Meldingsfrequentie: 0.91

Arbobeleid

• Contract met een gecertificeerde arbodienst. 

• Arbowetgeving: alle medewerkers zijn geschoold in hapto-

nomische verplaatsingstechnieken en het gebruik van tilliften 

en glijlakens.

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).

Kwaliteit  De kerncompetenties van Hospice Dôme zijn: klant-

gericht, luisteren, initiatief en flexibel.

Waardering Hospice Dôme in 2020:  

• Tevredenheid nabestaanden: cijfer 9.2 

• Tevredenheid gasten: wekelijkse evaluatie zorgverlening.

• Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers: middels het 

tweejaar lijkse medewerkers- betrokkenheidsonderzoek (MBO) 

kreeg het wer ken bij Hospice Dôme een 8.5 als rapportcijfer 

(70% deelname).

Klachten en meldingen incidenten:

• Klachten: geen

• Meldingen Incidenten Cliënten (MIC): 36, met name valinci-

denten en enkele medicatie-incidenten. Dit jaar verbleef een 

relatief hoog aantal valgevaarlijke gasten bij ons. Valinciden-

ten zijn helaas niet te voorkomen, we zijn snel ter plaatse 

(bewegingsmelder is aanwezig). Nauwkeurig werken en 

inbouwen van controles bij de medicatieverstrekking blijft 

essentieel.

Keurmerk: 

• Borging en doorontwikkeling van de kwaliteitseisen, beho-

rende bij het keurmerk PREZO hospicezorg, vindt plaats.

Continu verbeteren van de kwaliteit van zorg

• Registratie in BIG-register: artsen en verpleegkundigen volg-

den verplichte trainingen en cursussen

• Deelname aan congressen en bijeenkomsten

• Diverse interne cursussen

• Persoonlijke- en teambegeleiding

• Life Languages™ Communicatieprofiel

• Gesprekscyclus ‘het goede gesprek’ 

• Intervisie en casuïstiekbesprekingen

Stages

Hospice Dôme is gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor ver-

pleging niveau 3, 4 en 5. 

• 3 stagiaires verpleegkundigen niveau 3-4 

• 1 Haio 

Educatiecentrum

Het educatiecentrum voor palliatieve zorg biedt scholingen, 

cursussen en bijeenkomsten over thema’s rond leven en dood 

voor professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden:

• Interne cursussen: palliatieve sedatie, dexamethason in de 

pallia tieve zorg, geestelijke verzorging in coronatijd, work-

shop online werkvormen. 

• Geplande externe cursussen en trainingen zijn komen te verval-

len.

• (Online) gastlessen over palliatieve zorg.

Het kon niet waardiger en beter

Alles wat iemand die stervende is nodig 
heeft, vind je in dit hospice

De liefdevolle verzorging en aandacht voelde 
als een warme deken

Kerncompetenties



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

Coördinator HRM, 

Educatie en 

Kwaliteitszorg

Teamleider Vrijwilligers 

en huishouding
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s Professionele Zorg
• Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag pro-

fessionele verzorging en begeleiding. 

• Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige aan-

wezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen (ver-

zorgenden-IG) en speciaal opgeleide vrijwilligers. 

• De coördinatie van de medische zorg is in handen 

van de hospicearts en achterwachtartsen voor de 

avond en het weekend. 

• Wekelijks en naar behoefte zijn een geestelijk verzor-

ger, muziektherapeut en maatschappelijk werker 

aanwezig. 

Nazorg: 85% van de nazorggesprekken heeft plaats 

gevonden.

Herdenkingsbijeenkomsten: ter nagedachtenis aan de 

men sen die in Hospice Dôme zijn overleden heeft er één 

(coronaproof) herdenkingsbijeenkomst (in plaats van de 

gebruikelijke twee) plaats gevonden.

Het team



Samenwerking

Bestuur en toezicht

Stichtingen 
Hospice Dôme

Financiën

Uitwisselen van kennis en informatie ter verbetering van de kwaliteit van 

palliatieve zorg:

Beweging 3.0, afdeling Thuiszorg te Amersfoort

samenwerkingsovereenkomst voor specialistische medische zorg en 

palliatieve terminale zorgbegeleiding. Inkoop medische zorg (specialist 

ouderenzorg). 

Artsen

(Vrijwillige) medische zorg buiten kantooruren: 6 achterwachtartsen

Apotheek

Apotheek Vondelplein, huisapotheek

Samenwerking in de wijk

Sociale teams, andere thuiszorgorganisaties

Meander Medisch Centrum

Palliatieve Unit van de Interne Afdeling: verbetering van zorg, uitwisse-

ling kennis en ervaring, organisatie gezamenlijke casuïstiekbesprekin-

gen 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, 

onder andere door deskundigheidsbevordering. Deelname aan het 

hospice-overleg Eemland vindt plaats. 

• Frequente en structurele contacten over verdergaande samenwerking 

met de, qua identiteit en omvang vergelijkbare, hospices in Nunspeet, 

Nijkerk en Ermelo. 

• Palliatieteam Midden Nederland (PTMN): teamleider zorg maakt onder-

deel uit van het consultatieteam. 

• Associatie voor Hospicezorg Nederland (AHzN), de landelijke koepel 

van hospices met een Prezo-keurmerk. Deelname aan algemene bij-

eenkomsten, het leerwerkplatform en aan de strategiegroep. Gesprek-

ken over een eenduidige en robuuste financiering van de hospicezorg 

met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorg-

verzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en 

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vonden plaats. Wordt 

vervolgd in 2022.  

VPTZ

Lidmaatschap is afgesloten, ledenvergaderingen worden bijgewoond. 

De financiering geleverde zorg

Met name vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW) 

Administratieve verwerking: Beweging 3.0 (samen-

werkingsovereenkomst).

Inzet zorg

18.792 uur à €63,20

Positief resultaat boekjaar 2019

€119.761 

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

samengesteld door WITh accountants (gepubli-

ceerd op website).

Stichting Vrienden van Dôme

(5 bestuursleden, onbezoldigd)

Verwerven van fondsen ter ondersteuning van het 

werk van Stichting Dôme Exploitatie. Het jaarver-

slag van deze Stichting, waarin de inhoudelijk en 

financiële verantwoording is opgeno men, wordt 

separaat op de website gepubliceerd.

Stichting Dôme Beheer

(3 bestuursleden, onbezoldigd)

Beheren van de registergoederen van het hospice, is 

formeel eigenaar van het gebouw aan de Appelweg 

en verhuurt het aan Stichting Dôme Exploitatie. 

Dagelijks bestuur 

Directeur-bestuurder: Wendelien van Oostrom. 

Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de 

activiteiten van de stichting. 

Toezicht

De Raad van Toezicht (5 bestuursleden, onbezol-

digd): keurt, op voorstel van de directeur-bestuur-

der de begroting, jaarrekening en het inhoudelijke 

jaarplan goed. 

Daarnaast houdt de raad toezicht op het door de 

directie gevoerde beleid.

• Lukas Heijs (voorzitter)

• Yrna Vroegindeweij

• Sandra Beelen

• Steven Han

• Wenda van Loenen

• Gert-Jan Kreikamp (voorzitter Stichting Dôme 

Beheer / adviseur Raad van Toezicht)

Hospice Dôme

Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort 

(033) 460 19 60

info@hospicedome.nl  |  hospicedome.nl

Volg Hospice Dôme op social media

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws en activi-

teiten van Hospice Dôme? Volgt u ons dan op social 

media (Facebook/LinkedIn). Hier plaatsen we foto’s, 

verhalen en nieuws rondom onze dienstverlening.


