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Een gastvrij huis van 
liefde en aandacht

Een thuis voor mensen 
die weten dat ze niet lang 

meer te leven hebben 
Een thuis ook voor hun dierbaren
Met ruimte voor ieders wensen, 

gedachten en gevoelens
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Mariaweide in 2018
10-jarig bestaan 
2018 was voor Mariaweide een bijzonder jaar. 
Stichting Hospice Venlo Mariaweide vierde in dat 
jaar haar tienjarig bestaan. Reden genoeg om op een 
aantal momenten in dit jubileumjaar stil te staan bij 
de vraag: Hoe zijn we als hospice bezig, doen we 
‘de goede dingen goed genoeg’, en hoe staat het 
met onze visie, kernwaarden en dagelijkse praktijk? 
Zijn we nog steeds van waarde voor onze gasten? 
Om met het laatste te beginnen: in de Nieuwsbrief 
van februari 2019 vertelt Venlonaar John Steegh 
het volgende over zijn verblijf in Mariaweide: “Er 
viel een last van me af toen ik hier binnenkwam. 
Thuisblijven was geen optie meer. Mijn vrouw werkt 
nog en dus was ik op doordeweekse dagen veel 
alleen. Eten ging thuis ook bijna niet meer. Hier in 
het hospice is er altijd iemand om mee te praten of 
die me kan verzorgen. En je voelt dat iedereen dat 
met liefde doet.” 
In een paar zinnen vertelt John met eigen woorden 
de  missie van Mariaweide, die als volgt luidt:

“Bevorderen dat mensen die in de laatste fase van 
hun leven verkeren en die - vanwege een gebrek aan 
voldoende mantelzorg – niet in hun eigen huis kunnen 
worden verzorgd, de mogelijkheid krijgen te sterven 
in een omgeving die de huiselijke omstandigheden 
zoveel mogelijk benadert. Uitgangspunt is altijd de 
wens van de gast en daar zullen wij ons naar richten. 
Iedereen is welkom in hospice Mariaweide. Het hospice 
maakt geen onderscheid naar levensovertuiging, ras, 
geaardheid, inkomen of leeftijd.”

Deze missie is de afgelopen 10 jaar leidend 
geweest voor hospice Mariaweide, en zal dat naar 
verwachting ook de komende jaren zijn. Dat gaat 
niet vanzelf, een organisatie vraagt voortdurend om 
onderhoud en aandacht. Vandaar dat we in 2018 ook 
een speciaal jubileumthema hadden: “Van waarde 
blijven”. Dit thema is gekozen omdat daarmee de 
verbinding met het verleden en de verdere groei 
naar de toekomst verankerd worden. 

Van waarde blijven
Het thema Van waarde blijven stond ook centraal 
tijdens het jubileumsymposium dat Mariaweide 
op 28 september 2018 organiseerde voor 
samenwerkingspartners en andere betrokkenen 
bij het hospice. Volgens gastspreker Marius 
Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorg en Welzijn, spitst het 
jubileumthema zich toe op de vraag hoe je de 
kernwaarden van een organisatie levend kunt 
houden. Marius Buiting formuleert het als volgt: 
“We moeten allen terug naar de bedoeling gaan. 
Blijven proberen de kern te raken. Daar waar het 
om gaat. Oprechte belangstelling in de ander, ook 
als dat niet wordt betaald.” Het hospice is geen 
sterfhuis, zoals wel eens wordt beweerd. Het is 
een plek waar mensen de laatste dagen van hun 
leven vieren, ieder op zijn of haar eigen wijze, met 
een lach en een traan, maar altijd vanuit het volle 
besef dat je er mag zijn als mens, en dat het leven 
belangrijker is dan protocollen en regels die rondom 
het stervensproces worden gehanteerd. 

Het jubileumsymposium was een uitgelezen 
mogelijkheid om terug te kunnen blikken én vooruit 
te kunnen kijken naar de juiste invulling van onze 
kernwaarden: compassie, aandacht, menselijke zorg 
op maat en je thuis voelen en gewaardeerd als mens. 
Een bijzondere activiteit voor alle medewerkers 
in het jubileumjaar was de mogelijkheid om 
mee te werken aan de totstandkoming van een 
gedichtenbundel. Het resultaat mag er zijn: een 
prachtige bundel met gedichten en foto’s van 
details van kunstwerken die in het hospice hangen, 
geheel opgemaakt in de nieuwe huisstijl van 
Mariaweide. Samen met de vernieuwde website 
vormt deze bundel een tastbare herinnering aan het 
jubileumjaar. 
Voor de gasten waren er in 2018 diverse extra 
muzikale optredens. Muziek en zang blijven een 
welkome verrassing voor onze gasten. Een speciaal 
woord van dank aan de artiesten die belangeloos 
optreden en zelf ook steeds weer genieten van deze 
‘intieme kamerconcerten’.  

Medewerkers 
Mariaweide kan met recht een ‘top vrijwilligers-
organisatie’ genoemd worden, waar gemotiveerde 
en deskundige vrijwilligers de dagelijkse zorg 
verlenen aan gasten, en familie en naasten gastvrij 
ontvangen, en ervoor zorgen dat het huis een 
thuis blijft. Uiteraard in samenwerking met een 
team verpleegkundigen en verzorgenden van 
De Zorggroep, die garant staan voor een goede 
verzorging en verpleging van onze gasten. De 
samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 
is regelmatig onderwerp van gesprek in intervisies 
en werkbesprekingen. 

De contactpersonen van de diverse werkgroepen 
vrijwilligers vormen een sterke schakel tussen 
vrijwilligers en teamleidster en bestuur, en vervullen 
een belangrijke taak. Het bestuur is terecht trots op 
al haar medewerkers, vrijwillig én professioneel, en 
dankt iedereen voor de getoonde inzet. 

Tot slot
Graag wil het bestuur haar dank uitspreken aan 
iedereen die Mariaweide een warm hart toedraagt: 
samenwerkingspartners, met name De Zorggroep, 
leveranciers, sponsoren, vrienden, buren en alle 
andere mensen en organisaties of bedrijven die 
ons helpen om onze doelstelling en missie waar 
te maken. Wij spreken de hoop uit dat deze 
samenwerking ook in de toekomst voortgezet wordt. 
Vermeldenswaard is de groeiende samenwerking 
met de VPTZ Venlo e.o., en het Toon Hermans Huis. 
De gezamenlijke organisatie van open dagen, en 
andere PR activiteiten versterkt de band tussen ons 
drieën en is positief voor de mensen die onze zorg en 
aandacht nodig hebben. 

Jan Custers, voorzitter 
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Van de teamleidster
Wat een jaar was het, een ander dan voorgaande, 10 
jaar Hospice Mariaweide. Wat is er veel gedaan en 
gezegd, wat is nu van toegevoegde waarde?

Bij een jubileum hoort vieren en horen ook herinne-
ringen… neem uw momentje wat Mariaweide voor u 
betekende en uw hart vervulde.
Vanaf mijn start in 2013 heb ik wel vele herinnerin-
gen…fijne, moeilijke, hartverwarmende maar allen 
verrijkend.

Ik neem u mee…
‘Je bent wel jong!’ ‘Moet je die en die vragen!’ Roken 
op de kamer? ’Dat kun je toch niet afnemen’. ‘’Brood-
je’ herdenkingsdienst’ , Legionella, legionella?: waar 
komt het vandaan? Het bad eruit, nieuw bad: weg 
legionella! Muziek, of op zien Venloos: Mezieieiek. 
Piano-momenten, emoties die leven, op alle vlak-
ken. Speeches, vele speeches, met zenuwen, met 
emoties, zonder zenuwen...en met een bijzondere 
gast, bij elke speech mijn talisman.
Opzetten van relatiebeheer; themabijeenkomsten 
in Maasbree; elk jaar een cursus directe zorg; een bij-
envolk in de boom; een Mariabeeld in de gang?.. een 
poes in de tuin; de zomer begint: het zonnescherm; 
doet ie of doet ie het niet? 

Contactpersonen-verpleegkundigen, linking pins 
voor mij, niet te missen, gedreven, kritisch, met tra-
nen, teveel werk, administratie, discussie, stoppers 
en starters, afgezonderd en weer opgepept, hand-
boeken en werkwijzen, aanpassing en stabilisatie, je 
bent wel jong en zakelijk, maar het werkt wel. Dank 
je wel!

Ziggo, Ziggo, Ziggo, Avics, Avics, Avics, Fraku, Fraku, 
Energa, Energa, Energa: en nog veel meer kabel- en 
leidingwerk, meters door het hele huis ....een bouw-
val, plafond open, plafond dicht, warmwaterleidin-
gen, WIFI…het reparatieschrift, wie heeft wat afge-
sproken? Het hoeft maar duidelijk te zijn..

Overlijdens, euthanasie, met stilte, met bombarie, 
met Minsekinder of helemaal alleen, afscheids-
concertjes, koren in de nis. Uitgeleiden; mooie ritu-
elen, de lempkesroute,  boterham met kaas …het is 
goed zo!

Lunches in de tuin, tuinkasten die besteld waren en 
niet kwamen en toch weer wel… alleen in een andere 
vorm, sproeisystemenvraagstukken, de kittens in de 
tuin: wel voeren/niet voeren, ‘’echte’’ problemen…. 
“Maar blijven douchen, want stinken is veel erger!” 
(uitspraak gast).

Soep, soep, soep...hoeveel liter, wel of niet meer ma-
ken, vissoep of kippensoep, of toch de wekelijkse sel-
derie? Koffiekopjes; tellen, waar blijven ze toch? En 
de boormachines, hoeveel hebben we er daar van? 
Strijkijzer 1, ijzer 2, ijzer 3, of waar zijn we gebleven? 
Zeeppompjes: wat?.. geen navulling meer te krijgen, 
nieuwe pompjes, alcoholpompjes, Nieuwe vaatwas-
ser of met de hand? Nieuw koffiezetapparaat...Wat 
voor kort programma? Container, wel of niet aan de 
straat? Verdorie, weer vergeten…

Intercom, hoort u mij, waar staat u, voor of achter? 
Doet ie het of toch niet? ding dong, ding dong…
Schoonmaak, de spik-en-span-dames; een lus-
trum-tijdperk vaste krachten; muizen in potjes; zol-
derverkoop; de voorraadkast, voor als er slechtere 
tijden aanbreken; over de datum…snoepen maar! 
Brandoefeningen aanpassingen in huis, werk wat 
doorgaat, alertheid op zijn tijd, deurstoppers; wel/
niet, handdoeken om de klink, vilt ertussen, alles in 
de prullenbak, week later; deurstoppers, handdoe-
ken. Maar als er brand komt, is alles anders!

Bankrekeningen die toch geen geld gaven, dreiging 
omdat het lijden te groot was, cadeautjes aan de 
deur (nee dank u wel), huisbezoeken, opbiechten 
van grote geheimen,  blije maar ook boze medewer-
kers, nieuwe aanwas en pijnlijk afscheid,  en heel 
veel taart en cake, met Mariaweide bloemetjes (en 
zonder), met kruimels en slagroom, chocolaatjes 
met noten en noem maar op, alles gaat op. 
Afstand-nabijheid, dag in dag uit, blootstelling, 
muurtjes, er zijn voor gasten, dag in - dag uit, gren-
zen, slaapkamers die uitgeleend worden, persoonlij-
ke wensen, wat is gastvrij en waar een brug te ver? 
Uitgeleides, in alle soorten en maten, maar elke keer 
rakend in het hart!

Met 160 mensen en meer dan 650 gasten in de af-
gelopen 10 jaar heeft iedereen een drijfveer en ook 
een andere smaak, niks zo verschillend als mensen, 
maar elke dag is anders hier, niks vanzelfsprekend...
maar altijd vanuit ieders hart, ‘’samen’’ voor onze 
gasten.

Kleur geven, de manier van ‘’zorgen voor’’, ze houden 
ons scherp en daar doen we het keer op keer weer 
voor, en tja, niks of juist alles went .
Kortom: een Mariaweide ‘samen.…vol waarde’ 

Christine van Heur 
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Algemene informatie    
Op 18 september 2008 is het hospice officieel 
geopend en vanaf 1 oktober 2008 zijn de eerste 
gasten opgenomen. 

Het hospice heeft 6 gastenkamers en 1 logeerkamer 
die ook als crisiskamer kan worden gebruikt.

Het gebouw waarin het hospice is gevestigd is 
eigendom van Woningstichting Woonwenz.  

Stichting Hospice Venlo betaalt huur voor het 
gebruik van het gebouw.  
    
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door De 
Zorggroep. De hieruit voortvloeiende kosten, voor-
namelijk personeelskosten, worden betaald uit de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) en door Zorgverzeke-
raars. De verantwoordelijkheid van de zorg ligt bij 
de Zorggroep en de verantwoording van de zorgex-
ploitatie is dus niet in het jaarverslag van onze stich-
ting opgenomen.

De medische zorg voor de meeste gasten wordt 
geleverd door een specialist ouderengeneeskunde 
van De Zorggroep, ook in ANW-uren. In een enkel 
geval blijft de eigen huisarts van de betreffende gast 
beschikbaar. Voor de voortreffelijke inzet van de 
specialist ouderengeneeskunde is geen betaaltitel 
voorhanden om in de kosten te kunnen voorzien. 
Het Hospice Mariaweide is immers een bijna-thuis-
huis en daarmee een eerstelijns zorgvoorziening. 
Gelukkig bleek de huisartsenpraktijk Venlo Zuid 
bereid een samenwerking aan te gaan met het 
hospice en De Zorggroep om een constructie 
te bewerkstelligen waarin de door de specialist 

ouderengeneeskunde geboden medische zorg 
toch declarabel is. Deze constructie is weliswaar 
legaal maar gekunsteld. De hoop is dat met ingang 
van 2020 de ZVW wordt verruimd zodat de inzet 
van specialisten ouderengeneeskunde zoals van 
toepassing in Hospice Mariaweide direct bekostigd 
kan worden.        
    
De kosten van verblijf van de gasten, aangeduid 
als de Hotelfunctie van het hospice, worden niet 
vanwege de Zorgverzekeringswet vergoed omdat 
deze kosten door de overheid worden  aangemerkt 
als  kosten, die de kosten van het verblijf thuis, 
vervangen.
    
Stichting Hospice Venlo is verantwoordelijk voor 
de kosten verband houdend met de Hotelfunctie. 
Daaronder vallen alle kosten die voortvloeien uit het 
verblijf in het hospice van de gasten en hun logees, 
zoals de huur, kosten van inrichting, onderhoud, 
kosten van energie, administratie, voeding etc. 
Stichting Hospice Venlo is ook verantwoordelijk 
voor de werving, de selectie en opleiding van de 
vrijwilligers en draagt daarvan de kosten

Exploitatierekening Hospice Mariaweide 2018 
(bedragen in euro’s)
     
INKOMSTEN 2018      
Bijdrage gasten en andere opbrengsten     84.277
Bijdrage gemeente Venlo WMO iz schoonmaak    16.339
TOTAAL INKOMSTEN       100.616
       
UITGAVEN 2018      
Personeelskosten    41.442   
Kosten vrijwilligers    29.467  
Kosten ingrediënten/keuken    23.472    
Huishoudelijke kosten    11.164    
Schoonmaakkosten Mariaweide    15.705    
Kosten gebouwen en terreinen    85.035    
Kosten administratie/kantoor    10.800    
Algemene kosten    27.770    
TOTAAL UITGAVEN    244.855    
    
Exploitatieresultaat excl. schenkingen/subsidies   -144.239
Afschrijvingskosten/dotatie vervangingsreserve 2018 27.780    
Exploitatietekort       -172.019
       
Ontvangen schenkingen met bestemming voor exploitatie 1.000   
Ontvangen subsidies/bijdragen    226.839   
TOTAAL subsidies/schenkingen tgv exploitatie 2018 227.839      
     
RESULTAAT 2018       55.820
       

Aan het Steunfonds Vrienden van Mariaweide is in 2018 een bedrag toegevoegd van € 51.115. In 2018 heeft het 
Steunfonds van Mariaweide een uitkering gedaan van € 6.026 om gasten tegemoet te komen in de bijdrage voor verblijf 
in Mariaweide.  
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Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal opnames 60 64 55 68 74 68 71 75 60
Gemiddelde opnameduur 39 28 30 33 27 26 28 26 30
Bezettingspercentage 90% 86% 92% 86% 88% 82% 86% 88% 92%
Mannen 43% 47% 55% 51% 45% 39% 62% 47% 53%
Vrouwen 57% 53% 45% 49% 55% 61% 38% 53% 47%
Gemiddelde leeftijd 75 74 76 74 74 77 75 77 78
Oudste 94 97 96 95 96 99 94 96 94
Jongste 37 37 49 49 52 32 49 34 41
Herkomst Groot Venlo 83% 74% 67% 79% 73% 90% 83% 86% 86%
Overige gemeenten 17% 26% 33% 21% 27% 10% 17% 14% 14%
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Vertrouwenspersoon
Er is een vertrouwenspersoon voor alle medewerkers 
aangesteld. 

Nieuwsbrief
De redactie verzorgt 2 x per jaar het verschijnen van 
de nieuwsbrief Mariaweide. 

Communicatie
6x per jaar verschijnt een intern info-bulletin
2x per jaar verschijnt een externe nieuwsbrief
1x per jaar verschijnt een extern jaarverslag

Netwerk
Hospice Mariaweide maakt deel uit van:
• Netwerk Palliatieve Terminale Zorg 
 Noord-Limburg (NPTZ) 
• Werkgroep Hospice Voorzieningen van het 
 Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL)
• Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
 gevestigd te Bunnik
• Samenwerkingsverband met Hospice Zenit te 
 Venray en het Franciscus Hospice te Weert.

Het bestuur van Stichting Hospice Venlo 
bestond in 2018 uit:
 Drs. Jan Custers, voorzitter
 De heer Wil Janssen, penningmeester
 Mevrouw Marlou Opheij, secretaris
 Mevrouw Inge van der Lande, bestuurslid
 Dr. Hans Vlek, bestuurslid

Teamleider: 
Christine van Heur

Administratie: 
Esther Titulaer

Sponsors / vrienden:  
Een groot aantal vrienden, bedrijven, instellingen, 
verenigingen, fondsen, nabestaanden en 
particulieren ondersteunen Stichting Hospice Venlo 
in financiële en materiële zin. Het stichtingsbestuur 
wil iedereen bedanken voor zijn of haar fantastische 
support en hoopt dat velen zullen volgen. Voor de 
jaarlijkse exploitatie is veel geld nodig. Zonder de 
hulp van sponsoren, donateurs en subsidiegevers 
kan het hospice eenvoudigweg niet bestaan. 
Overheden VWS , Gemeente Venlo

Ook helpen? 
Wilt u Stichting Hospice Venlo helpen en financieel 
ondersteunen? Dat kan als sponsor en als particulier 
donateur. Stuur een  e-mail naar 
info@hospicevenlo.nl 
t.a.v. onze penningmeester Wil Janssen. 

Het rekeningnummer van Stichting Hospice Venlo 
is NL50 RABO 0106 763 466. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Adresgegevens
Hospice Mariaweide
Nieuwstraat 41, 5911 JS Venlo
T 077 - 473 8160
F 077 - 473 8170
E mariaweide.receptie@dezorggroep.nl 
 (algemeen)
 mariaweide.verpleegkundige@dezorggroep.nl 
 (zorg)
 info@hospicevenlo.nl (bestuur)
I www.hospicevenlo.nl

Colofon
Dit Jaarverslag over 2018 verschijnt eenmaal en is 
een uitgave van Stichting Hospice Venlo.

Fotografie
Lé Giesen

Vormgeving
Marc Hurkens, marcand

Druk
Drukkerij Knoops, Venlo

Oplage
1.000 exemplaren

Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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