
Beleidsplan Stichting Hospice Venlo   
in samenwerking met  Zorggroep Noord en Midden Limburg      
 
 
1 Inleiding 
In Venlo was binnen de grote schakering van mogelijkheden aan zorg nog geen mogelijkheid 
om mensen in de laatste fase van hun leven binnen een kleinschalige setting in huiselijke 
sfeer, palliatieve zorg te bieden. Binnen het ziekenhuis, de verpleeghuizen en de 
verzorgingshuizen wordt zeker palliatieve zorg geboden maar voor bepaalde doelgroepen 
sluit dit aanbod niet aan op hun behoeften. 
Een hospice is een plek waar mensen in de laatste fase van hun leven, in alle rust en met 
zorg omringd kunnen sterven als dat thuis niet meer mogelijk is. Deze plek dient zoveel 
mogelijk het ‘thuis zijn’ te benaderen. Vandaar de benaming ''Bijna Thuis huis''. 
Dat betekent een voorziening voor een kleine groep mensen, met zes eenpersoonskamers  
en ruimte voor familie, in een huiselijke sfeer, omringd door deskundigen voor de zorg die 
gewenst is. 
Familie en vrienden blijven betrokken bij de verzorging, er wordt goede medische en 
verpleegkundige zorg geboden. Daarnaast is er volop aandacht voor de spirituele en 
emotionele wensen van de gasten en hun naasten. 
Stichting Hospice Venlo, een particulier initiatief, heeft op zich genomen om de eerste 
stappen te zetten om een dergelijke voorziening in Venlo te realiseren. Ondersteund door 
velen (onder meer de Gemeente Venlo), zijn de initiatiefnemers in het voorjaar 2004 
enthousiast aan de slag gegaan. Er is hierbij contact gezocht met verschillende 
zorgaanbieders. Met Zorggroep Noord-en Midden Limburg (de Zorggroep) hebben de 
contacten geresulteerd tot een intensieve samenwerking. Daarbij is afgesproken dat de 
Zorggroep de zorgverlening en de financiering daarvan voor haar rekening zal nemen.  
Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor de financiering van de zogenaamde Hotel-
functie. Dat zijn de kosten van inrichting en de doorlopende kosten van huisvesting, voeding 
energie, onderhoud etc. 
 De Stichting ziet er op toe dat de statutaire uitgangspunten worden nageleefd. 
Voorts is het de taak van de Stichting het werven en opleiden van vrijwilligers en het 
inzamelen van fondsen voor de financiering voor hetgeen de stichting verantwoordelijk is.    
 
2 Uitgangspunten 

 Stichting Hospice Venlo wil voldoen aan de behoefte aan een zelfstandige hospice in 
Venlo.  
Een hospice wordt door de Landelijke Projectgroep Integratie Hospice-zorg is als 
volgt omschreven: 
''Kortdurende opvang buitenshuis met geïntegreerde medische, verpleegkundige, 
verzorgende, psychosociale en/of pastorale ondersteuning verleend door 
professionele hulpverleners en/of vrijwilligers aan de terminale gast en diens naasten 
in daartoe specifiek ingerichte ruimtes''. 
Stichting Hospice Venlo onderschrijft deze omschrijving en acht een prominente rol 
van de vrijwilliger, pastorale en psychosociale zorg essentieel in de hospicezorg. 

 Sterven is een bijzondere situatie die veel zorg en aandacht behoeft. 

 Sterven is geen medisch probleem, maar verbonden aan het leven en de daarmee 
verbonden levensvragen. 

 De omgeving moet een rustige en veilige sfeer bieden met mensen, die begrip 
hebben voor de situatie. 

 Ieders wijze van leven en doodgaan staat centraal. 

 Een hospice is bedoeld voor mensen die binnen enkele weken tot maanden zullen  
sterven. Vaak wil men  liever thuis sterven maar om uiteenlopende redenen is 
verzorging thuis niet (langer) mogelijk. 
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 Mensen (zij worden in het Hospice niet als patient maar als gast aangeduid) die in het 
hospice worden opgenomen verblijven daar tot aan hun overlijden. Echter tijdelijke 
opname, uitsluitend voor terminale gasten, bijvoorbeeld ter ontlasting van de 
mantelzorg, is ook mogelijk wanneer hiervoor een of meer kamers beschikbaar zijn. 

 Het hospice dient bouwkundig herkenbaar te zijn als een aparte voorziening.            
Gasten en hun naasten dienen optimale privacy te ondervinden. Het was gewenst om 
het hospice te situeren in de gemeente Venlo, liefst rustig gelegen en goed 
bereikbaar.  

 Met de keuze voor ''Mariaweide'', een vleugel in het gelijknamige voormalige klooster, 
aan de Nieuwstraat 41 te Venlo,is de Stichting daar volledig in geslaagd. 

 Om een persoonlijke en huiselijke sfeer te kunnen creëren is het van belang om een 
kleine setting te realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een bezetting van maximaal  
6 gasten die ieder een eigen kamer met sanitaire voorzieningen hebben, en twee 
logeerkamers voor hun naasten. Daarvan fungeert een kamer als crisiskamer. 

 De medische zorg is zodanig dat zorg kan worden verleend van eenvoudig tot 
complex niveau.  

 De gast blijft in principe onder de hoede van de eigen huisarts, die eventueel 
ondersteund wordt door het Palliatief Team Regio Venlo van de  Zorggroep en/of het 
Palliatief Consultteam van het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg.  

 Bij de inzet van technologie kan het Team Gespecialiseerde Verpleging van de 
Zorggroep ondersteuning bieden. De medische zorg vereist goede coördinatie en 
afstemming om voor iedere gast een optimale kwaliteit van leven te bereiken. 

 De verpleegkundige structuur is de waarborg voor continuïteit en kwaliteit. Daarom is 
er 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig die verantwoordelijk is voor de 
zorgcoördinatie (contacten met gast en naasten en met alle zorg- en 
behandeldisciplines) 

 Vrijwilligers, die overigens alleen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten, 
hebben een prominente rol bij de invulling van de huiselijke sfeer en de individuele 
aandacht voor de gast en de naasten. 

 In de palliatieve zorg is aandacht voor alle aspecten van menszijn en voor problemen 
die hierbij in de laatste levensfase kunnen optreden. Binnen het hospice wordt 
pastorale en psychosociale ondersteuning geboden in samenspraak met de zorg- en 
behandeldisciplines. 

 Om zeker te stellen dat een dergelijke kleinschalige voorziening, voldoende 
bestaansrecht heeft, is samenwerking met een professionele zorgaanbieder van 
essentieel belang. De bedrijfsvoering kan met hun expertise en 
ondersteuningsmogelijkheden de efficiency bevorderen. 

 Samenwerking is eveneens gewenst met andere bij de zorgverlening betrokken 
organisaties zoals Vrijwillige Terminale Zorg, ziekenhuis VieCuri, de regionale 
huisartsenvereniging en het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-Limburg. 

 
 
3 Zorgaanbod 
De gast krijgt een integraal aanbod van medische, verpleegkundige, verzorgende, 
psychosociale en spirituele zorg, afgestemd op diens individuele wensen. Daarnaast is er 
aandacht voor ondersteuning aan de naasten zowel tijdens als na het sterfproces van de 
gast. 
In samenspraak met de gast en/of diens naasten zullen afspraken worden gemaakt rondom 
de gewenste zorg en de wijze waarop deze zal worden verleend door al dan niet 
professionele krachten. De deskundigen zullen de gast adviseren vanuit hun professionele 
deskundigheid zodat de gast tot een goed afgewogen keuze kan komen.  
De huisarts blijft in principe de medische zorg verlenen. Uitzondering hierop kan zijn als een 
te grote afstand een belemmering is en/of als de gast de voorkeur geeft aan de Hospice arts. 
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Een vaste coördinerend Hospice arts is belast met de specifieke medische zorg van de 
hospicegasten. Deze kan dus de zorg van de huisarts overnemen.  
De totale zorgverlening zal multidisciplinair worden vormgegeven, waarbij afhankelijk van de 
wensen van de gast een of meerdere disciplines kunnen worden betrokken. 
 
4 Financiering zorg 
De financiering van de te verlenen zorg zal op de volgende wijze plaatsvinden: 
Er wordt uitgegaan van een functiegerichte indicering per gast, waarbij aanspraak gemaakt 
kan worden op vergoeding u.h.v. de AWBZ en Zorgverzekeraars. 
In feite heeft deze wijze van financiering het uitgangspunt dat er sprake is van thuiszorg. Het 
hospice wordt gezien als een verplaatste thuissituatie.  

 
5 Financiering hotelmatige kosten en de financiele bijdrage van de gast  
De hotelmatige kosten zijn huur, onderhoud, inrichting, voeding en schoonmaak etc. Die  
komen voor rekening Stichting Hospice Venlo. 
De persoonlijke bijdrage per dag voor de gast is inmiddels verlaagd tot € 30 per dag, 
conform de vergoeding van de meeste zorgverzekeraars.(aanvullende verzekering)  
Stichting Hospice Venlo wil voorkomen dat vanwege de eigen bijdrage mensen niet in 
aanmerking komen voor een plaats in het hospice omdat ze deze kosten niet kunnen op- 
brengen. De Stichting zal derhalve zorgdragen voor een steunfonds waar deze mensen een 
beroep op kunnen doen. 
Indien de gast geen aanspraak maakt op een vergoeding door de zorgverzekeraar, draagt 
het steunfonds € 15 per dag bij, zodat het de gast nooit meer kost dan € 15 per dag. 
 
6 Taken en bevoegdheden bestuur Stichting Hospice Venlo 

 Zorg, behandeling, begeleiding 
Het bestuur Stichting Hospice Venlo zal het, door de Zorggroep, opgestelde beleid 
rondom de totale zorgverlening van de gasten en de begeleiding van de naasten 
toetsen aan de uitgangspunten en bij verschil van inzicht uiteindelijk een bindend 
advies uitspreken.   

 Vrijwilligers 
Het bestuur Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor de werving, toerusting 
en opleiding van de vrijwilligers en zal daarbij worden ondersteund door de 
Zorggroep. 

 Coördinator/hoofd hospice 
Het bestuur Stichting Hospice Venlo en de Zorggroep benoemen samen de 
teamleider die als coördinator en hoofd van het  hospice zal functioneren en bepalen 
samen (eventuele wijzigingen in) taken en bevoegdheden van de  teamleider. 

 Fondsenwerving 
Het bestuur Stichting Hospice Venlo zet zich in voor het werven van fondsen voor de 
boven genoemde kosten van de Hotel-functie, waaronder ook vallen de kosten voor 
eventuele  aanpassingen van het gebouw. Voorts voor de kosten van opleiding van 
vrijwilligers en bij- en nascholing. 

 Huisvesting  

 Het bestuur Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor de huisvesting, de 
inrichting en alle daaruit voortvloeiende kosten zoals huur onderhoud, het treffen van 
voorzieningen voor vervanging etc. 

 Verhuurder/eigenaar van de hospice-vleugel in het voormalige klooster ''Mariaweide'' 
is de Woningstichting Woonwenz (voorheen Woningstichting Venlo-Blerick.) De huur 
is per datum van in gebruikneming vastgesteld op € 45.000 per jaar met jaarlijkse 
indexering.  
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7 Taken en bevoegdheden De Zorggroep 

 Zorg, behandeling, begeleiding .  
o De  Zorggroep is verantwoordelijk voor het verlenen van geïntegreerde 

palliatieve zorg passend binnen de opgestelde uitgangspunten. 
o De wijze van zorgverlening die wordt beschreven in beleidsstukken, 

jaarplannen en jaarverslagen, zal ter instemming worden voorgelegd aan het 
bestuur Stichting Hospice Venlo. 

o De Zorggroep is verantwoordelijk voor continue bezetting door 
verpleegkundigen, 24 uur per dag. 

 

 Personeelsbeleid 
 

o De Zorggroep is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de medisch-
professionele functionarissen binnen het hospice. 

o stelt een functieomschrijving vast van de teamleider welke ter advisering zal 
worden voorgelegd aan het bestuur Stichting Hospice Venlo. 

o werft, selecteert, benoemt, schorst en ontslaat de coördinator in samenspraak 
met het bestuur Stichting Hospice Venlo. 

 Financiën 
o De Zorggroep draagt zorg voor de exploitatie van de medisch-professionele 

zorg. De financiering van deze zorg geschiedt uit AWBZ-gelden. Daar waar 
hotelmatige aspecten daarom vragen, zal onderbouwd om een financiële 
ondersteuning aan Stichting Hospice Venlo worden gevraagd.  

o De Zorggroep draagt zorg voor de inning van de wettelijke eigen bijdrage(n) 
van de gasten. 

o Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor de genoemde hotelmatige 
kosten,waarvoor de stichting gelden zal inzamelen alsmede voor de kosten 
van opleiding van vrijwilligers, onkostenvergoeding voor vrijwilligers en de 
door de zorggroep gemaakte aanloopkosten vóór in gebruikneming van het 
hospice (De AWBZ-vergoeding ontbreekt immers voor in gebruikneming) 

o De Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor de inning van de bijdrage 
in de hotelmatige kosten van verblijf zowel m.b.t. de gasten als hun naasten. 

 Wetgeving 
o De Zorggroep is verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen 

geldend voor de exploitatie van een hospice, zoals die rondom zorgverlening, 
overlijden, huisvesting, brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en hygiëne. 

 
 
                                            -------------------------------------------------------------------
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