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“Handen en voeten geven

aan de liefde die onmisbaar is.”
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Inleiding
Het jaar 2012 was een jaar met vele activiteiten met name ten gevolge van 
de voorbereiding van de bouw van onze nieuwe huisvesting. De nieuw-
bouw is in september 2012 daadwerkelijk gestart. Hieraan vooraf ging een 
prettige, zakelijke en constructieve samenwerking met de Reinier de Graaf 
Groep (RDGG), onze adviseurs in bouw en techniek en de aannemer, met 
als opdracht huisvesting te realiseren voor onze bewoners die aan hoge 
eisen voldoet. Dankzij deze positieve samenwerking heb ik er alle vertrou-
wen in dat er een prachtig Hospice gerealiseerd zal worden.

In goede samenwerking met de Vrienden van Hospice het Vliethuys is er 
veel aandacht en een enorme inzet is besteed aan de fondsenwerving ter 
dekking van de bouwactiviteiten. Ik denk daarbij onder anderen, zonder 
de overige initiatieven tekort te willen doen, aan het Goed Begin Gala in 
januari, waarbij maar liefs € 80.000 werd opgehaald voor de nieuwbouw.

Als voorzitter uit ik mijn bewondering en respect voor allen die zich op 
vrijwillige basis of beroepsmatig hebben ingezet.

“Houd in alles het doel voor ogen”, is het motto dat ik bij allen die bij het 
Hospice betrokken zijn steeds onder de aandacht breng. Dit doel, zorg en 
aandacht voor mensen in hun laatste levensdagen, moet altijd op de eerste 
plaats staan.

Een woord van dank is zeer gerechtvaardigd voor allen die zich, ondanks 
vele extra werkzaamheden, zo dienstbaar hebben ingezet. Het bestuur en 
zeker uw voorzitter is hier terecht trots op en dankbaar.

Komend jaar zullen de resultaten van onze gezamenlijke inspanning 
zichtbaar worden. 

Kees de Klerk, voorzitter 
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Samenstelling van het bestuur
Dhr C.G. de Klerk voorzitter
Dhr P.W.H.M. Francissen secretaris
Dhr H.J. Lieffers penningmeester
Dhr J.A. van Beyeren Bergen en Henegouwen
Dhr G. Bulder

Coördinatoren
Mw J. Campo hoofd-coördinator
Mw M. van Ommen coördinator
Mw L. de Groot coördinator
Mw.R.Boerefijn assistent coördinator

Contactgegevens
Hospice Het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 7 
2275 CX Voorburg
Telefoon : 070-3401315    E-mail: info@het vliethuys.nl
Fax: 070-3401324 www.het vliethuys.nl
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Hospice het Vliethuys
Ook dit jaar is ons Hospice intensief bezocht. Op 12 sep-
tember werd een start gemaakt met de renovatie van de 
voormalig poliklinieken van het Diaconessenhuis Voor-
burg als nieuwe locatie voor het Hospice. Wij kijken uit 
naar de verhuizing.

Op 1 november werd Rianne Boerefijn als assistent-coördinator aange-
nomen. Een welkome aanvulling voor het team. Vrijwilligers zijn onont-
beerlijk voor ons hospice. Onbetaald en onbetaalbaar, iedere dag opnieuw 
een niet aflatende inzet. Het verpleegkundig team van Florence is des-
kundig en geeft optimale totale zorg. De coördinatoren zorgen voor sfeer, 
warmte en een luisterend oor. Samen voor één doel: onze bewoners.

Bewoners
In 2012 zijn in Hospice Het Vliethuys 146  bewoners opgenomen.
Er vertrokken 6 bewoners (terug naar huis, naar verpleeghuis, verzor-
gingstehuis, hospice).
Er overleden 141 bewoners.
De gemiddelde leeftijd: 76.2 jaar.
Bezetting (gerealiseerd 2626 verblijfsdagen)
Gemiddelde verblijfsduur 19.85 dagen. 
Van de in 2012 opgenomen bewoners kwamen er 66 vanuit de thuis-
situatie, 76 vanuit ziekenhuizen , 4 vanuit een (tijdelijke) opname in een 
verpleeghuis of verzorgingshuis.

Leidschendam-Voorburg 58
Den Haag   35 
Rijswijk   29 
Overige gemeenten  24  Totaal 146



8 jaarverslag 2012  Hospice het Vliethuys 

Vanuit de diverse ziekenhuizen kwamen bewoners

Bezetting
Aantal gerealiseerde dagen 2626.
Gemiddelde verblijfsduur dagen 19.85.

Voor een opname in een hospice is van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) een geldige indicatie nodig. Vanuit het ziekenhuis wordt de indicatie 
geregeld door de transferverpleegkundige, het maatschappelijk werk of 
door een van de coördinatoren. In alle andere situaties wordt dit gedaan 
door het CIZ na aanmelding via de coördinator.

Aanmelding 
Voor een mogelijke opname komen familieleden, soms met een toekom-
stige bewoner, even langs om zich te laten informeren over de mogelijk-
heden en de voorzieningen die het Hospice Het Vliethuys heeft te bieden.
Indien gewenst volgt na een bezoek een aanmelding voor een mogelijke 
opname.
Deze aanmeldingen zijn te onderscheiden in:
• Opname graag zo spoedig mogelijk
• Opname niet direct noodzakelijk
• Opname alleen als de zorg thuis niet meer gaat.

MCH / Antoniushove  16 
MCH/Westeinde  15
HAGA/Leyenburg  13 
Bronovo     4       
RDGG    14
Lange Land     2
Overige ziekenhuizen  12  Totaal 76
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De medische zorg
De huisartsen uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en een aantal huis-
artsen uit Den Haag verlenen de medische zorg voor de eigen patiënten.  
De avond -en weekenddiensten voor deze patiënten worden verzorgd door 
de SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden),
Voor bewoners die buiten de regio wonen en waarbij de afstand te groot 
is wordt gevraagd de medische zorg over te dragen aan een van de Voor-
burgse of Rijswijkse huisartsen die zich bereid hebben verklaard om deze 
zorg over te nemen.

Consulten mbt Pijnbestrijding
Gedurende 24 uur kan gebruik gemaakt worden van de adviezen van het 
pijnteam uit het RDGG. Zodoende kan direct advies voor pijnbestrijding 
verkregen worden. Dit verhoogt de kwaliteit van pijnbestrijding.  

De verpleegkundigen
Een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden wordt geleverd 
door Florence. Samen zorgen zij voor continuïteit van zorg, ondersteund 
door een team van oproepverpleegkundigen.

De gezellige huis-
kamer.
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De vrijwilligers
Vrijwilligers nemen een belangrijke onmisbare plaats in bij de zorg aan 
bewoners. Zij brengen een warme en uitnodigende sfeer in huis en met 
hun flexibiliteit in houding en gedrag hebben zij aan kleine en grote 
uitdagingen het hoofd geboden. Wij zijn trots op onze bijzondere, veelzij-
dige vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers kan het Hospice Het 
Vliethuys niet die zorg leveren die we voorstaan.
Hospice Het Vliethuys heeft de beschikking over ruim zeventig vrijwilli-
gers. Veel vrijwilligers volgden een massage cursus en Landelijke Trainin-
gen van de VPTZ.

Thema en deelavonden
Regelmatig wordt er een Thema- of Deel avond voor de vrijwilligers geor-
ganiseerd. Op de deelavonden worden er praktische zaken met betrekking 
tot de gang van zaken in het Hospice, de verzorging van de bewoners en 
ook persoonlijke zaken gedeeld.

De gezamenlijke 
eettafel in de huis-
kamer.
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De coördinatoren
De dagelijkse leiding is in handen van drie coördinatoren en één assistent 
coördinator. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de totale organisatie en 
dragen zorg voor kwaliteit, sfeer, continuïteit voor de vrijwilligers en be-
woners. Regelmatig is er een overleg met de leidinggevende van Florence.  

Ontwikkelingen in de kwaliteit van zorg
Hospice Het Vliethuys geeft door continue aandacht en werken aan ver-
beteringen een hoge prioriteit aan de kwaliteit van de zorg. Aan de nabe-
staanden wordt een vragenlijst toegestuurd, ontwikkeld samen met het 
team van Florence om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten.
Uit de vragenlijsten die wij terug ontvingen kwam een grote tevredenheid 
over de geleverde zorg naar voren en een grote dankbaarheid. 
Op onderdelen werden er suggesties gedaan voor verbeteringen, die wij 
graag overnamen.

Het Regionaal Netwerk
Hospice Het Vliethuys is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Den 
Haag en omstreken. Samenwerken is essentieel.

De ronde hoeken in de 
gang zorgen voor een 
huiselijke sfeer.
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Financieel Verslag

Balans per 31 december 2012    
 
 31-dec-12 31-dec-12 31-dec-11 31-dec-11
 €  €  €  € 
 
ACTIVA    

Vaste Activa  1.063.812  157.008

Vlottende activa    
Vorderingen 14.416  18.160 
Liquide middelen 243.832  334.662 
  258.248  352.822
  1.322.060  509.830
    
PASSIVA    
    
Eigen Vermogen     
 
Stichtings Kapitaal 0  454 
Reserves 139.206  124.795 
Bestemmingsfondsen 21.283  9.482 
Bouwreserve 954.768  346.459 
  1.115.257  481.190
     
Langlopende schulden   0  0
Kortlopende schulden  206.803  28.640
  1.322.060  509.830
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Staat van baten en lasten 2012    
     
 31-dec-12 31-dec-12 31-dec-11 31-dec-11
 €  €  €  € 
 
BATEN  989.116  462.541
     
LASTEN     
Lonen en salarissen 119.865  143.199
Sociale lasten 23.368  24.802 
Pensioenlasten 11.023  15.289 
Overige personeelskosten     
en kosten vrijwilligers 23.733  32.517 
Afschrijvingen 9.873  38.432 
Overige bedrijfskosten 176.083  184.515 
  363.945  438.754
     
Exploitatieresultaat  625.171  23.787
     
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8.896  10.242
     
Bijzondere lasten     
 
Resultaat  634.067  34.029
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Dankwoord
Dankzij donaties, grote en kleine schenkingen van service clubs, stichtin-
gen en bedrijven, verenigingen en particulieren en niet in de laatste plaats 
de inzet van de Stichting Vrienden van  Hospice Het Vliethuys heeft het 
Hospice zich verder kunnen ontwikkelen in 2012. Zonder deze steun zou 
het heel moeilijk zijn om continuïteit, sfeer en veiligheid te handhaven. 
Met het zicht op een nieuwe locatie is er veel vertrouwen in de toekomst.

Tot Slot
Hospice Het Vliethuys heeft zich ontwikkeld tot een huis waar persoon-
lijke kwalitatief en hoogwaardige palliatief terminale zorg gegeven wordt.
Waar zorg en aandacht zijn voor bewoners, familie, vrienden. Waar met 
een blik op het verleden, heden en toekomst een voorbereiding op een 
waardig einde kan worden gegeven.

www.hetvliethuys.nl G
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