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v o o r w o o r d

Renovatie en restyling 
Hospice Dôme
Dit jaar wordt heel bijzonder: voor het eerst in ons 18-jarig bestaan ondergaat 

Hospice Dôme een renovatie en restyling. Een renovatie die mede mogelijk  

is door donaties die de Stichting Vrienden van Dôme van u heeft ontvangen. 

Daarvoor spreken we hierbij nogmaals onze dank uit!

De renovatie vindt plaats in de maanden 

mei en juni van dit jaar. Omdat we het 

belangrijk vinden verbinding te houden 

met de stad en met de omgeving waarin 

ons hospice zich bevindt, zullen vrijwel 

alle werkzaamheden worden uitgevoerd 

door Amersfoortse bedrijven. 

Vanwege de bouwwerkzaamheden is 

ons gebouw in mei en juni gesloten. We 

verhuizen dan tijdelijk naar het Meander 

Medisch Centrum in Amersfoort. In ons 

tijdelijke hospice komen 4 bedden 

beschikbaar. Binnen het Meander zullen 

we volledig zelfstandig blijven: we krijgen 

een eigen afdeling, inclusief een eigen 

familiekamer. 

N
adat in 2021 het projectplan door 

de Raad van Toezicht werd geac-

cordeerd, zijn we met veel energie 

aan de slag gegaan. Zo zijn er diverse 

werkgroepen samengesteld waaraan 

zowel MT-leden als medewerkers en vrij-

willigers deelnemen. Met elkaar zijn alle 

wensen en ideeën geïnventariseerd en 

inmiddels hebben we met projectleider 

Jos Hartman (Bouwformaat) en binnen-

huisstyliste Lieke Vingerhoed (By Thim-

ble) concrete afspraken gemaakt over  

de uitvoering.

Kort gezegd worden vrijwel alle ruimtes 

in het gebouw, inclusief de tuin, toe-

komstbestendig opgeknapt en ingericht. 

Het hospice wordt functioneel geoptima-

liseerd en de uitstraling wordt gemoder-

niseerd. Na de noodzakelijke 

aanpassingen en het restylen zal er een 

woonvoorziening zijn gerealiseerd die 

aan de huidige wensen en eisen voldoet.

Deze nieuwsbrief komt eerder dan  

u van ons bent gewend. Dat is niet 

zonder reden! Graag informeren wij  

u over de renovatie en restyling die  

in de maanden mei en juni in het  

hospice zal plaatsvinden.

D
e voorbereidingen zijn in volle 

gang, het wordt een spannende 

tijd. Enerzijds vanwege het feit dat 

we onze gasten op een andere locatie 

zullen ontvangen, anderzijds omdat we 

natuurlijk heel nieuwsgierig zijn hoe onze 

plannen gaan uitpakken.

Bij deze nieuwsbrief is ook het beknopte 

jaarverslag van 2021 toegevoegd. In dit 

jaarverslag zijn onze activiteiten en resul-

taten opgenomen. We kijken terug op 

twee bijzonder intensieve corona-jaren 

waarin een grote corona-uitbraak ons tot 

op heden bespaard is gebleven.  

Dit stemt ons tot grote dankbaarheid. 

Graag spreek ik daarbij mijn grote waar-

dering uit naar onze medewerkers en 

vrijwilligers. Zij hebben, met warmte en 

professionaliteit in combinatie met een 

enorme betrokkenheid en veerkracht,  

de zorg onder alle omstandigheden 

vormgegeven.

Wij ontvingen ook dit jaar weer een aan-

zienlijk 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 de kwaliteit van de periode 

die zij doorbrengen in Hospice Dôme.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 

onze open dag op 8 oktober persoonlijk 

te ontmoeten. Ik laat u dan graag ons 

mooie gebouw zien.

Wendelien van Oostrom

Directeur-bestuurder

Lees verder op pagina 2. 



Met enige regelmaat vinden we kiezelsteentjes op de brievenbus of op de 

grond bij de voordeur van het hospice. Niet zomaar kiezelstenen, maar 

steentjes die met zorg beschilderd zijn. De afbeelding is telkens een 

beschermengel. Er is iemand die onze gasten wil beschermen en mis-

schien ons als medewerkers ook wel. We weten niet wie ons deze kiezels 

geeft, wel weten wij dat het met hele mooie intenties gedaan wordt. 

Bedankt daarvoor. Deze bijzondere kiezelsteentjes hebben een thuis 

gevonden in de stilteruimte van ons hospice.

b e s c h e r m e n g e l t j e s

Van levenskunst  

tot stervenskunst

Dit boek, geschreven 

door Carlo Leget, inspi-

reert net zoals het boek 

Ruimte om te sterven , eerder 

geschreven door dezelfde auteur. Op meester-

lijke en menselijke wijze zet Leget het thema 

leven en sterven in onder meer historisch en 

ethisch perspectief. Aan de hand van een 

praktisch ervaringsmodel wijst hij zieken, 

nabestaanden en hulpverleners een weg, zon-

der ergens dramatisch of moralistisch te wor-

den. De auteur heeft een excellente stijl en een 

sterk gevoel voor de ernst van het onderwerp 

en de zwaarte waarmee zorg gepaard gaat. 

De innerlijke ruimte die hij definieert, is voor 

iedereen zeer toegankelijk en van grote 

waarde. Bruikbaar om de dood te kunnen 

omarmen maar ook als haven waar het altijd 

warm toeven is.

Een boek over spiritualiteit in de palliatieve 

zorg wat stroomt van levenslust. Troostrijk, 

kraakhelder, pragmatisch en spiritueel tegelijk. 

Het boek is verkrijgbaar als paperback voor  

€ 20,99 en ook als e-book voor € 11,99

Boekentip

Bijzondere 
kiezelsteentjes

E
 Vervolg van pagina 1.

Op dinsdag 5 juli 2022 zal de feestelijke her-

opening plaatsvinden. Helaas is het onmogelijk  

u allen hiervoor uit te nodigen. Om die reden is 

besloten om op de dag van de palliatieve zorg, 

8 oktober 2022, een open dag te organiseren, 

waardoor iedereen ons verbouwde pand kan 

komen bezichtigen.

Op 7 juli verhuizen onze gasten vanuit het 

Meander weer terug naar ons dan volledig 

opgeknapte hospice. Vanzelfsprekend doen we 

er alles aan om de renovatie en verhuizing voor 

onze gasten en hun naasten zo goed mogelijk 

te laten verlopen. Onze zorg voor hen zal altijd 

voorop staan.

Deze periode van renovatie en restyling is natuur-

lijk een spannende en enerverende tijd. Maar we 

krijgen er ook heel veel energie voor terug. Het is 

mooi om te zien hoe enthousiast iedereen zich 

inzet en aan de plannen meewerkt. We hebben 

er alle vertrouwen in dat we deze klus met elkaar 

tot een goed einde gaan brengen en ons hospice 

nog mooier wordt dan het nu al is.



50 manieren om 

afscheid te nemen.  

Je kunt het maar één keer 

doen. Afscheid nemen 

van een dierbare die gaat 

overlijden kan op vele 

manieren. Barbara van 

Beukering interviewde 

tientallen personen over hun recente erva-

ring hiermee. Ook degenen die weten dat zij 

gaan overlijden, hebben hun eigen manier om 

daar mee om te gaan. Dat speelt een heel 

belangrijke rol in het afscheid. Van Beukering 

weet als geen ander dit aspect te belichten. 

Resultaat is deze bundeling van verdrietige, 

maar vaak ook ontroerende en troostrijke ver-

halen. Deze verhalen verschenen eerder in de 

weekendbijlage van de Volkskrant.

BoekentipAandacht voor het  
werk van Hospice Dôme

Eenvoudig
Je wordt geboren. Je leeft.  

Een tijdje of wat langer.

En dan ga je dood. Zo eenvoudig is het.

Mijn vader leeft al lang. 

Hij houdt van het leven, hield van zijn leven.

Zijn leven met mijn moeder, mijn zus, mijn broer,  

met mij en zijn kleinkinderen.

Zijn leven met zijn vrienden, collega’s en alle andere geliefden.

Mijn moeder, zijn grote liefde ging dood.

Zijn liefde voor het leven bleef. 

Mijn vader ging door, standvastig en sterk.

Vastbesloten iets van de rest van zijn leven te maken.

Een nieuwe fase brak aan, waarin hij opnieuw geluk  

en voldoening vond.

In de liefde en in zijn werk.

Mijn vader was en mijn vader is gewend te doen wat hij wil.

Hij volgt zijn hart, gaat zijn gang en volgt zijn pad.

Hij geniet, leest, praat, denkt, regelt en heeft lief.

Hij neemt regie, controleert zijn leven en zit aan het stuur.

Dat ging een leven lang goed en voorspoedig.

Alles tot in de puntjes geregeld en verzorgd.

Van de opvoeding van zijn kinderen, tot aan zijn eigen uitvaart.

Voor later, als het ooit zover … 

En nu is hij ziek. Hij wordt niet meer beter. Een schok.

Zijn lijf wordt met de dag brozer. Hij is moe.

En toch… hij geniet, leest, praat, denkt, regelt en heeft lief.

Hij heeft regie maar zijn lijf doet niet meer wat hij wil.

Hij zit aan het stuur, maar waar stuurt hij heen?

Heeft hij controle? Waarover wel en waarover niet meer?

Hij zegt: ‘Ik denk dat ik binnenkort uitstap.

Maar ik wil nog niet dood!

En toch gaat het gebeuren. Vroeg of laat …

Het voelt onwerkelijk, ongelofelijk.

Jullie nooit meer zien is onverdraaglijk voor mij …’

Mijn hart krimpt, een traan rolt uit mijn oog.

Ik wil hem zo graag helpen, steunen, verlichten.

Bij hem zijn, luisteren, open en eerlijk zijn.

Zijn laatste wensen vervullen.

Zeggen en vragen wat gezegd en gevraagd wil worden.

Verbinden en losmaken …

Om straks los te kunnen laten.

Dus dat is wat ik doe, zoveel en zo vaak het kan.

En dat voelt goed, maar is het genoeg?

Mijn vader werd geboren. 

Hij leeft. 

Al heel lang.

En ooit gaat hij dood.

Maar zó eenvoudig is dat niet …

Een dochter

Als Stichting Vrienden van Dôme proberen we op diverse manieren aan-

dacht te vragen voor het werk van Hospice Dôme. We doen dit enerzijds 

voor naamsbekendheid en anderzijds voor fondswerving. Zo verscheen er 

eind 2021 een nieuwe editie van de glossy Schenken & Nalaten. Ga naar 

donerenaangoededoelen.nl/het-magazine#images-1 of scan de QR 

Naast een advertentie van Stichting Vrienden van Dôme stond hierin ook 

een mooi interview met Wendelien van Oostrom over het werk in het hos-

pice. Dezelfde uitgever heeft ook een “Goede doelenkrant” verspreid 

waarin een advertentie van het hospice werd geplaatst. In deze krant 

stond een artikel waaraan Wendelien van Oostrom haar medewerking 

heeft verleend, over de hospicezorg in Nederland. 

In februari dit jaar verscheen een Rouwspecial als bijlage bij 

de Stad Amersfoort. Ook hierin is een advertentie geplaatst 

van Hospice Dôme. 

Wenda van Loenen, bestuurslid Stichting Vrienden van Dôme
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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  

25 betaalde medewerkers en  

47 vrijwilligers verlenen we, met           

ondersteuning van de hospicearts 

en de achterwachtartsen, 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

Bas den Heijer

In de eerste jaren was Hospice Dôme voor 

de exploitatie sterk afhankelijk van Vrien-

den. In de periode daarna is de bedrijfsvoe-

ring geprofessionaliseerd en de exploitatie 

kostendekkend. Tegelijkertijd wordt binnen 

twee jaar een nieuwe wijze van bekostiging 

van hospicezorg door zorgverzekeraars 

verwacht die niet kostendekkend is. Het 

kan zijn dat in de toekomst de hulp van de 

Stichting Vrienden van Dôme nodig is. 

Vrienden wil garant staan voor continuïteit 

van Hospice Dôme.

Doel en visie van Vrienden; waarborgen 

continuïteit Dôme, ontwikkelen kwaliteit van 

zorg en veraangenamen verblijf.

Vrienden is opgericht om voor terminaal zieke 

mensen, die niet meer thuis kunnen blijven, en 

hun naasten een voorziening of huis te stichten 

en in stand te houden zodat de nodige zorg in 

een zo gastvrij mogelijk omgeving kan plaats-

vinden. Stichting Vrienden wil er zijn om de 

toekomst van de kwalitatief hoogwaardige 

zorg van Dôme te garanderen én om te voor-

zien in die zaken die voor gasten, hun naasten 

en medewerkers van Dôme van wezenlijk 

belang zijn en die niet uit de reguliere middelen 

vergoed kunnen worden.

De uitgangspunten voor het beleid 

over deze periode hebben wij 

beschreven en vastgelegd in ons 

beleidsplan 2022-2025. Dit volle-

dige document kunt u teruglezen op hospice-

dome.nl/hospice-dome/publicaties

Als Vrienden willen wij Hospice Dôme onder-

steunen op o.a. de volgende domeinen:

• Comfortabel verblijf; het gebouw is dank-

zij giften tot stand gekomen, de bekostiging 

voorziet niet in een passende 

huisvestingsvergoeding;

• Kwaliteit en innovatie; gericht op het op 

peil houden en ontwikkelen van de zorg 

voor de gasten van Hospice Dôme;

• Kennisdeling, educatie op het gebied 

van palliatieve zorg;

Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de 

plannen voor een renovatie. Het gebouw, dat 

destijds tot stand is gekomen door giften, is na 

vele jaren van gebruik toe aan een metamor-

fose om zo weer toekomstbestendig te wor-

den. Hiervoor moeten een flinke investering 

worden gedaan. Vanuit de vergoedingen die 

het hospice van zorgverzekeraars voor de 

geleverde zorg ontvangt kunnen de kosten 

voor de renovatie niet worden betaald. Wij als 

bestuur van Vrienden zijn blij en dankbaar dat 

wij in de gelegenheid zijn een bijdrage te kun-

nen leveren zodat de kwaliteit van zorg blijft 

gewaarborgd in een gastvrije omgeving. Er is 

dan ook besloten om vanuit het Comfortabel 

Verblijfsfonds gelden beschikbaar te stellen om 

het gebouw weer helemaal van deze tijd te 

maken. Fantastisch dat Vrienden dit kan doen!

Kortom, uw gift wordt goed besteed!

Dank daarvoor!

G
raag stel ik mij voor als nieuw lid van de 

Raad van Toezicht van Hospice Dôme 

en tevens bestuurslid van de stichting 

Vrienden en stichting Beheer. 

Ik heb een achtergrond in de bedrijfsvoering 

en financiën van zorgorganisaties, met name 

ziekenhuizen. De afgelopen 6 jaar was ik finan-

cieel directeur van het Prinses Máxima Cen-

trum voor Kinderoncologie in Utrecht. Op dit 

moment ben ik in het kader van een interim 

opdracht werkzaam als hoofd infectieziekten 

(incl. team Corona) bij de GGD 

Amsterdam-Amstelland. 

De rode draad van mijn werkzaamheden is  dat 

ik graag een bijdrage lever aan een relevant 

maatschappelijk doel. Daarom ben ik ook blij 

en voelt het als een eer om als toezichthouder 

een bijdrage te mogen leveren aan deze mooie 

organisatie. Samen met mijn vrouw en twee 

dochters woon ik al 16 jaar met veel plezier in 

Hilversum. In mijn vrije tijd spring ik graag op 

de racefiets om wat kilometers te maken.

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

Giften
Wat doet ‘Vrienden’ met uw giften?


