
 
 

Resultaten monitoring Addendum Zorg 2018 

Project Hospice Veen en Wolden  
 

Beschrijving project 
De stichting Hospice Stadskanaal en omstreken heeft op het terrein van het Refaja ziekenhuis in 

Stadskanaal een hospice gerealiseerd met drie gastenkamers. Het hospice biedt opvang aan mensen 

in hun laatste levensfase. Daarnaast kan de voorziening voor respijtzorg worden ingezet, om de  

mantelzorgers van gasten te ontlasten.    

In het hospice zijn 75 gecertificeerde vrijwilligers werkzaam. Voor de 7*24 uurs zorg en het 

nachttoezicht is Meander contractpartner. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere  

professionele zorgaanbieders. Ook kerken, bedrijven en serviceclubs zijn betrokken.  

 

“Er is een enorme behoefte aan deze vorm van zorg.                                      

Gezien de vergrijzing zal dat voorlopig niet veranderen.” 

Ervaringen 
Sinds eind 2017 is het hospice Veen en Wolden een feit, na 7 jaar van voorbereiding. De eerste gast 

kwam binnen op 18 december 2017. In totaal heeft het hospice tot nu toe (na ruim een half jaar) 25 

gasten ontvangen. Bijna allemaal kwamen ze voor palliatieve terminale zorg; slechts één gast zocht 

respijtzorg. De cijfers laten zien dat er in Stadskanaal en omgeving een grote behoefte is aan een 

hospice. Dit is voor het stichtingsbestuur een belangrijke overwinning. Dat zit zo: Het Netwerk 

Palliatieve Zorg zuidoost Groningen adviseerde lange tijd negatief over het initiatief in Stadskanaal, 

omdat er in de regio geen behoefte zou zijn aan een hospice. Door dit advies was het voor de 

initiatiefnemers vrijwel onmogelijk financiering te krijgen voor hun plannen. In 2017 veranderde de 

opstelling van het Netwerk, vooral door wisseling van personen, en kwam de ontwikkeling van het 

hospice in een stroomversnelling.  

Een belangrijke succesfactor van het hospice Veen en Wolden is de (groeiende) steun van huisartsen, 

ziekenhuis (Refaja), zorgaanbieder (Meander), kerken en vrijwilligers. Daarnaast is van belang dat in 

het stichtingsbestuur veel relevante kennis beschikbaar is (over onder meer bouwen, wonen, 

huisartsen- en verpleegkundige zorg en financiën).  

 

Investeringen en opbrengsten  
Het hospice kan een beroep doen op financiering vanuit de landelijke Regeling Palliatieve Terminale 

zorg. Maar de financiering vindt plaats op basis van het aantal gasten en wordt pas na twee jaar (dus 

voor het eerst in het 3e jaar) uitgekeerd. Daarom had het hospice een groot startkapitaal nodig. Eind 

2017 bedroeg haar financieel reserve € 300.000,- (waarvan ruim € 190.000,- voor de exploitatie en 

bijna € 110.000,- voor de inrichting).  

In 2010 startten inwoners van de regio met de voorbereiding van het hospice; eind 2017 opende het 

hospice zijn deuren. De fondswerving was een zeer tijdrovende klus; in 2017 heeft dit gemiddeld 

zeker 2 dagen per week aan inzet gevraagd.  



 
 

Sinds de opening van het hospice zijn er ongeveer 70 uitvoerende vrijwilligers werkzaam. 

Gezamenlijk besteden zij meer dan 300 uur per week.  

De gouden tips 
“De aanhouder wint. Laat je niet uit het veld slaan als je een goed plan hebt.” 

“Bind mensen aan je initiatief die een netwerk hebben. Met goede contacten kom je veel 

gemakkelijker ergens binnen.” 

“Mocht de behoefte aan low care hospicebedden groeien, dan ligt het meer voor de hand de huidige 

hospices uit te breiden dan een nieuwe op te richten. Met hospices in Appingedam, Groningen, 

Hoogezand, Leek, Stadskanaal en Winschoten is sprake van een redelijke spreiding over de 

provincie.”  

Contactpersoon:  
De heer J.J. Duit, lid van het stichtingsbestuur  


