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De personen op de foto’s zijn vrijwilligers en medewerkers van
het hospice en figuranten. Wij bedanken hen hartelijk voor hun
medewerking.
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Voorwoord
U leest het jaarverslag 2018 van Stichting De Cirkel terminale zorg. In dit
verslag beschrijven we de activiteiten van Stichting De Cirkel in woorden en
cijfers. Achter die woorden en cijfers gaat een enorme hoeveelheid werk en
met name liefde en enthousiasme voor dat werk schuil.
Stichting De Cirkel heeft tot doel om steun en begeleiding te geven aan
mensen die worden geconfronteerd met het onvermijdelijke levenseinde, in
de laatste dagen, weken of maanden van hun leven. Dat doen we met inzet
van onze vrijwilligers in de thuissituatie door de mantelzorgers te ontzorgen en een steun te zijn voor de client. Dat doen we door opname van de
gast in ons hospice, het Bijna-Thuis-Huis aan de Monumentstraat in Raalte
als het thuis niet meer gaat.
Deze steun, begeleiding en ontzorging wordt voor een belangrijk deel
gegeven door onze vrijwilligers. Daarnaast zijn onze twee coördinatoren
natuurlijk erg belangrijk om de vrijwilligers te ondersteunen, de kwaliteit
te bewaken en de organisatie gesmeerd te laten verlopen. En ten slotte is
er het bestuur dat met name een faciliterende rol heeft zodat de gasten en
cliënten de goede zorg krijgen in een goede omgeving.
Het bestuur wil de vrijwilligers en de coördinatoren hartelijk bedanken voor
hun grote inzet en enthousiasme voor ons prachtige werk!
Namens het bestuur van Stichting De Cirkel:
Klaas Koekkoek			

Wim Veldhuis

Voorzitter 				Secretaris
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Palliatieve Zorg
Afgelopen jaar is weer alles in het werk
gesteld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden aan terminale patiënten en hun naasten. Het is van groot
belang om lijden te verlichten en waar
mogelijk te voorkomen. Dit kan middels
vroegtijdige signalering, zorgvuldige en
deskundige beoordeling en behandeling
van problemen van lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwelijke aard.
Stichting De Cirkel beschikt over toegewijde, deskundige en goed opgeleide

 edewerkers, coördinatoren en vrijwilm
ligers, die mede door een goede samenwerking met artsen, verpleegkundigen
en andere hulpverleners, een belangrijke
bijdrage leveren aan het streven naar
optimale palliatieve zorg. Onze mede
werkers worden met verschillende opleidingen, aangeboden door onder andere
de VPTZ, voortdurend bijgeschoold.
Op de volgende pagina’s treft u enige cijfers aan over inzetten thuis en opnames
in het hospice.
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Zorg Thuis
Ook dit jaar bestond in thuissituaties de
zorg voor het grootste deel uit ondersteuning in de nacht. Dit komt tegemoet
aan een goede nachtrust van de mantelzorgers. Maar ook de inzetten overdag

blijken in een behoefte te voorzien. Het
totaal aantal inzetten is in 2018 fors gestegen ten opzichte van 2017. In de meeste gevallen werd de aanvraag gedaan
door Carinova en familie.

Gegevens Zorg Thuis
Aantal aanvragen
Aantal inzetten
Aantal nachten
Aantal dagdelen

2018
45
36
136
45

2017
40
27
86
69

2016
53
33
146
21

Inzeturen
23.00-07.00 uur
07.00-23.00 uur
Totaal uren

1088 83% 668 71% 1168 93%
216		 276 29% 84 7%
1034		 964		 1252

			

Herkomst hulpvragen
2018
2017
2016
Raalte e.o.
26
20
31
Wijhe/Heino
13
13
17
Haarle
1
1
Buiten eigen regio
5
7
		
Verwijzing door
2018
2017
2016
Carinova
29
32
34
Familie
8
2
5
Mienzorg
3
1
4
Buurtzorg Raalte
1
4
Zorgmakelaar
1
2
Andere instanties
4
4
3
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Zorg Hospice
In 2018 is zorg verleend aan 41 gasten in
het hospice. Dit is opnieuw een stijging
ten opzichte van voorgaande jaren. Daaruit blijkt wederom dat ons hospice in een
duidelijke behoefte voorziet.

Gegevens Hospice
Aantal aanvragen
Aantal opnames
Verblijfsdagen

2018
76
41
931

2017
50
36
734

2016
50
30
506

Verwijzers
Transferbureau Deventer Ziekenhuis
Transferbureau Zwolle Isala Klinieken
Huisartsen en specialisten
Wijkverpleging
Familie en kennissen
Ziekenhuis Hardenberg
Ziekenhuis Almelo
Ziekenhuis Nijmegen
Ziekenhuis Ede
UMCG
Rielerenk Deventer
Zorggroep Raalte
Verpleeg-/verzorgingshuis
Gast
Onbekend

2018
19
9
23
5
12
1
1
1
1
4
-

2017
20
9
6
5
5
2
1
1
1

2016
3
3
11
10
1
1
1
-
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Woonplaats gasten
Raalte
Heino
Heeten
Nieuw Heeten
Mariënheem
Luttenberg
Wijhe
Olst
Deventer
Ommen
Almelo
Nijverdal
Lemelerveld
Zwolle
Bathmen
Mill
Holten
Arnhem
Groningen
Schalkhaar
Epse
Genemuiden
Inzeturen vrijwilligers
Totaal uren
van 07:00 -19:00 uur
van 19:00 -23:00 uur
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2018
17
2
1
1
1
1
4
7
1
1
1
1
1
1
1

2017
17
1
2
1
1
3
3
2
1
1
1
1
-

2016
14
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
-

2018
10.464
7.484
2.616

2017
8.240
6.180
2.060

2016
5.376
4.032
1.344
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Medewerkers
Zonder vrijwilligers zou Stichting De
Cirkel er niet kunnen zijn. Op dit moment
is een groep van ongeveer 80 vrijwilligers
verbonden aan De Cirkel. De vrijwilligers,
die in het Hospice en/of de Zorg Thuis
actief zijn, worden begeleid door twee
professionele coördinatoren. Aandacht en
een luisterend oor voor de vrijwilligers,
dragen bij aan hun inzet en motivatie en
op die manier aan de continuïteit en kwaliteit van de geboden zorg.
De Cirkel coördineert 24 uurs zorg in
het Hospice en levert een belangrijke
bijdrage aan de zorg in de thuissituatie.
Een goed contact en samenwerking met
vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen,
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Medewerkers:
Coördinatoren
Vrijwilligers Zorg Thuis
Vrijwilligers Hospice
Vrijwilligers Facilitair

2018
2
21
46
9

2017
3
21
41

maar zeker ook de mantelzorgers zijn
essentieel voor een optimaal verloop.
Sinds vele jaren nemen drie vrijwilligers
extra taken op zich tijdens de weekenden. Met name bij opnames en overlijden
assisteren en coördineren ze en nemen
zo de taken van de coördinatoren over.
Stichting De Cirkel is deze vrijwilligers
veel dank verschuldigd!
In 2018 zijn we deze functie gaan formaliseren. We noemen ze voortaan Zorg+
vrijwilligers en in 2018 is het aantal van
drie naar vijf gegroeid. De bedoeling is
om op den duur naar acht Zorg+ vrijwilligers te groeien zodat het aantal diensten
per Zorg+ vrijwilliger aanvaardbaar is.
Ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin arbeidsparticipatie en het
verlenen van mantelzorg wordt gepropageerd, zijn we erin geslaagd om het aantal vrijwilligers nog te laten groeien.

Deskundigheidsbevordering
Ook in het afgelopen jaar is er weer
veel aandacht geweest voor deskun-

2016
3
21
41
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digheidsbevordering. Zo bezochten de
coördinatoren verschillende scholingen,
trainingen en verdiepingscursussen. Veel
vrijwilligers volgden een training van het
landelijk steunpunt VPTZ. Daarnaast is er
een in-company training aangeboden. De
nieuwe vrijwilligers volgden een basiscursus VPTZ en een training transfertechnieken.

Vertrek coördinator
Na jarenlange inzet neemt onze coördinator Ineke De Koning om gezondheidsredenen afscheid van Stichting De Cirkel.
Het bestuur dankt Ineke voor haar inzet
en wenst haar alle goeds voor de toekomst.

Jubilea
Maar liefst tien vrijwilligers zetten zich al
12 ½ jaar in voor de gasten van De Cirkel
en hun naasten. Alle reden om hen in het
zonnetje te zetten. Dit gebeurde op 3 mei
tijdens een speciale bijeenkomst. Voorzitter Klaas Koekkoek sprak namens het
bestuur zijn grote waardering uit voor de
jarenlange inzet. Dit werd onderstreept
met een bloemetje en een geschenkbon.

De jubilarissen: Achterste rij vlnr: Dorothé
Trentelman, Carin Visscher, Ad Broekman;
Middelste rij vlnr: Klaas Koekkoek (voorzitter), Dinie
Hofstede, Anny Schoorlemmer, Betsie Nieuwenhuis, Ans Bootsveld, Rina Wegerif, Riek Martens
(coördinator)
Zittend: Mariet Vlaskamp, Dinie Pieters
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Huisartsen en ziekenhuis
De medische zorg in het Hospice wordt geboden door de eigen huisarts van de gast.
Dat is prettig voor de gast, want de eigen huisarts is vaak al jaren bekend met de
gezinssituatie en kent de medische geschiedenis.

Voor gasten die van buiten de regio komen wordt
overlegd met de eigen huisarts of deze de zorg kan
continueren. Wanneer dit niet het geval is wordt de
zorg verleend door dr. Hoogwater en dr. Bovenkerk.
Laatstgenoemde is tevens de kaderhuisarts palliatieve zorg in de regio Salland en consulent in het
consultatieteam palliatieve zorg.

Met het Transmuraal Logistiek bureau (TLB) van
het Deventer Ziekenhuis en van de Isala Klinieken
in Zwolle is afgesproken dat voorafgaand aan de
overplaatsing van de patiënt naar het Hospice of de
thuissituatie er telefonisch contact met de behandelend huisarts plaatsvindt voor de overdracht van de
zorg. Het TLB zorgt voor actuele digitale informatieoverdracht.
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Samenwerking
Stichting De Cirkel werkt op landelijk,
regionaal en lokaal niveau samen met
overkoepelende of zusterorganisaties.

Lokaal/regionaal

De Cirkel participeert actief in het Palliatief Netwerk Salland. Het Palliatief
Netwerk Salland is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in deze regio
en heeft als doel de zorg voor mensen in
de laatste levensfase zo goed mogelijk
te organiseren. Op die manier kan men
elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de
overgang van patiënten van de ene naar
de andere zorgplek te verbeteren.

In 2015 is de laatste hand gelegd aan de
regeling met de gemeente Raalte betreffende de financiering van huishoudelijke
zorg. De regeling is per 1 januari 2015
ingegaan. Het is een regelarme overeenkomst, waardoor er niet meer voor elke
gast afzonderlijk een budget aangevraagd
hoeft te worden voor de huishoudelijke
zorg. Het totale bedrag wordt door de
gemeente Raalte verstrekt aan het einde
van het jaar. Bijzonder dankbaar zijn wij
de gemeente Raalte voor de in 2017 voor
het eerst verstrekte Vrijwilligerswaarderingssubsidie.

Het Palliatief Netwerk Salland is bestuurlijk ingebed in de vereniging Zorg en Innovatie in Salland en omgeving (ZISO). De
Cirkel is in ZISO vertegenwoordigd door
de voorzitter.

We nemen actief deel aan het informeel
overleg in de gemeente Olst/Wijhe. Dit is
van belang omdat veel hulpvragen voor
zorg thuis en ook gasten in het hospice uit
de gemeente Olst/Wijhe komen.

Stichting de Cirkel is ook lid van vereniging VPTZ Nederland die bestaat uit 206
organisaties in de vrijwillige palliatieve
terminale zorg. In het jaarverslag van
de VPTZ wordt uitgebreid ingegaan op
de coördinatie en ondersteuning en vele
initiatieven die worden ontwikkeld.

We nemen deel aan het regulier bestuurlijk overleg met een aantal hospices uit
Noord-Nederland. Daarin worden organisatorische, maatschappelijke en financiële aspecten van deze vrijwilligersorganisaties besproken. Ervaringen worden
gedeeld en waar nodig gebruikt in de
eigen organisatie.

Landelijke netwerkgroepen en de VPTZ
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PR- en Activiteitencommissie
De besturen van Stichting De Cirkel en
Stichting Vrienden van De Cirkel zijn per 
1 januari 2018 d.m.v. een fusie in elkaar
opgegaan en gaan verder als één Stichting De Cirkel. Hiertoe is besloten om
duidelijker en doelmatiger naar buiten te
treden.
De Vriendenstichting heeft de afgelopen
jaren volop bijgedragen aan de naamsbekendheid van Stichting De Cirkel. Er zijn
acties en activiteiten ontwikkeld om te
bewerkstelligen dat financieel bijgedragen kon worden aan exploitatie van het
hospice en aan extra scholing en ondersteuning van de vrijwilligers.
Vanuit het bestuur van de Vriendenstichting wordt per januari 2018 een vrijwilligers vrienden-werkgroep gevormd die
zich ervoor inzet dat het mogelijk blijft om
het mooie werk waar De Cirkel voor staat,
te continuëren en de naamsbekendheid
van De Cirkel verder te vergroten.
Zo zijn zij aanwezig op diverse streekactiviteiten, zoals de Sallandse Wandelvierdaagse en de Winterfair in Wijhe. De
Vrienden verkopen leuke artikelen die
soms speciaal voor De Cirkel zijn ontworpen.
Tijdens lokale en regionale bijeenkom-

sten en evenementen worden brochures
uitgedeeld en belangstellenden geïnformeerd over het werk van De Cirkel. Dit
alles draagt ertoe bij dat De Cirkel op een
positieve manier naar buiten toe wordt
uitgedragen. De blik is daarbij gericht op
de zorg die bij mensen thuis of in het hospice, voor heel Midden-Salland, geboden
wordt.
Op 16 en 17 juni 2018 heeft een team van
Stichting De Cirkel meegedaan aan de
24-uurs sponsorwandeltocht Samenloop
voor hoop. Daarbij werd geld ingezameld
voor het KWF.

Sponsoring
Erg blij zijn we met de spontane bijdragen
van bedrijfsleven, dankbare particulieren
en opbrengsten uit acties.
Ook van nabestaanden ontvangen wij
met regelmaat financiële bijdragen. Het
is geweldig om al deze mooie bijdragen
in ontvangst te mogen nemen. Het helpt
Stichting De Cirkel om het mooie werk
voor mensen in hun laatste levensfase
mogelijk te maken en zoveel mogelijk
naar persoonlijke wens van eenieder in te
vullen.
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Heel veel dank aan ieder die De Cirkel,
in welke vorm dan ook, een warm hart
toedraagt.

De Cirkelaire
De fusie van beide stichtingen bracht
ons ertoe om in samenwerking met de
PR-commissie een bulletin uit te geven
met de naam: De Cirkelaire.
Het bulletin informeert vrijwilligers,
medewerkers en allen die zich betrokken
voelen bij De Cirkel, over de gang van
zaken m.b.t. de terminale zorg thuis en in
het hospice. Zo willen wij hen deelgenoot
maken van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere gebeurtenissen, indrukwekkende
ervaringen en overige wetenswaardigheden.
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De Open Dag
De Open Dag, jaarlijks de eerste zaterdag
van juni, was ook in 2018 een groot succes.
Veel mensen zetten een voet over de drempel. En juist dat is de bedoeling. Wij mogen
ons daarbij verheugen op de mooie reacties
die erop volgen.
Voor de meeste bezoekers is het een eerste
kennismaking met het ‘bijna thuis huis’. En
om welke reden men ook komt, gewoon om
eens te kijken of er is een opname in het
verschiet, iedereen is blij verrast over de
open, warme sfeer die men binnen ons huis
ervaart.

OPEN
DAG
1e zaterdag van juni

van 10.00 - 14.00 uur
Hospice De Cirkel - Monumentstraat 57b - Raalte

Rondleiding en informatie
over zorg in de laatste levensfase

www.decirkelraalte.nl
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Reacties van
familieleden
Tijdens de evaluatiegesprekken die wij met de
familie en betrokkenen houden ontvangen we vaak
opmerkingen die we graag met u willen delen.

Zorg thuis
•

Mijn moeder kon rustig slapen in de wetenschap
dat er iemand bij haar zat te waken. Zij was blij
met de vrijwilligers.

•

Petje af voor de vrijwillige inzet. Alles is heel
goed verlopen. Het kennismakingsgesprek
vooraf hebben we als goed en fijn ervaren.

•

We hebben ons echt gesteund gevoeld, toen we
klem kwamen te zitten in het willen zorgen voor
onze vader. Met hulp van De Cirkel Zorg Thuis
kon hij volgens zijn wens thuis overlijden. Dat is
voor hem en voor ons enorm van belang geweest.

•

•

We zijn heel dankbaar voor de geleverde zorg.
De vrijwilligers waren er niet alleen voor vader,
maar zeker ook voor moeder.
Met de hulp van vrijwilligers kregen wij voldoende nachtrust zodat wij overdag er weer voor onze
(schoon)moeder konden zijn. We hebben het als
geruststellend ervaren.

Hospice
•

We kregen een warme ontvangst. Het verblijf
hebben we als zeer positief ervaren. Doordat er
veel zorg bij ons werd weggenomen, konden wij
weer als haar kinderen bij haar zijn. Dat heeft
ons een goed gevoel gegeven in de laatste dagen
van haar leven.

•

Het contact verliep erg goed, positief, open,
eerlijk en met veel aandacht en betrokkenheid.

•

Ondanks een kort verblijf was het een goede periode. Fijn dat ook in zo’n korte tijd een
vertrouwd gevoel wordt opgebouwd.

•

Een dikke 10.

•

Zowel de ontvangst, het verblijf en het afscheid
was zeer warm, fijn, professioneel en betrokken.

•

Een super invoelend en menselijk team.
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Van de bestuurstafel
Als bestuur kijken we terug op een druk, een enerverend maar zeker ook een goed jaar.
Op 1 januari 2018 is Stichting Vrienden
van de Cirkel gefuseerd met stichting De
Cirkel. De leden van de nieuwe werkgroep
Vrienden blijven met hun inzet Stichting
De Cirkel publicitair en financieel ondersteunen. Het bestuur wil deze vrijwilligers
hartelijk danken voor deze inzet en steun.
In maart 2018 is de nieuwe familiekamer
in gebruik genomen en dat blijkt een
geweldige aanwinst te zijn nu de bezetting van het aantal gastenkamers in het
hospice toeneemt. Soms heeft de familie
van een gast behoefte om zich even af te
zonderen van de drukte in de huiskamer
en daar is nu een mooie ruimte voor.

v.l.n.r.:
Wim Veldhuis,
Marian Kalfs,
Klaas Koekkoek,
Meep Bouw,
Astrid Smedes.

De samenstelling van het bestuur is
ingrijpend veranderd. In april 2018 droeg
penningmeester Adrie van den Hoogen
de zorg voor de financiën over aan Meep
Bouw.
Per 1 januari 2019 dragen Elise Venemans
en Herman Hekkert hun bestuursfuncties
over aan Astrid Smedes en Wim Veldhuis.
Laatstgenoemde neemt het secretariaat
van Herman over. We danken Adrie, Elise
en Herman voor hun belangrijke werk
voor onze Stichting.
Het oude bestuur heeft de afgelopen
jaren een enorme klus geklaard door te
zorgen voor nieuwe huisvesting van het
Hospice en de bouw van de familiekamer.
Het nieuwe bestuur hoeft zich daardoor
even minder met bouwzaken bezig te
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Privacy /AVG
houden en kan zich richten op het stabiliseren van de organisatie. Dit is met
name belangrijk omdat coördinator Riek
Martens ons in 2020 in verband met haar
pensionering gaat verlaten en we dus
snel op zoek moeten naar een vervanger
voor haar. Het is heel belangrijk om de
goede persoon voor deze vitale functie te
vinden.
U heeft in de cijfers van dit jaarverslag
kunnen lezen dat het aantal inzetten thuis
en het aantal opnames in het Hospice
weer flink is gegroeid. Dit sterkt ons in
onze overtuiging dat onze Stichting een
belangrijke plaats in de palliatieve zorg in
Salland heeft ingenomen. Dat brengt ook
de verantwoordelijkheid met zich mee om
te blijven zorgen dat cliënten en gasten
ons kunnen vinden en de zorg te krijgen
die ze nodig hebben.

Waardering
Het bestuur hecht er aan om grote waardering uit te spreken voor de vrijwilligers
en de coördinatoren en hun heel hartelijk
te bedanken voor het geweldige werk dat
ze in 2018 hebben verricht. Zonder hun
enthousiasme, inzet en professionaliteit
kan de Stichting niet functioneren.

In 2018 is de privacywet, Algemene Verordening
Gegevensverwerking, ingevoerd. De Cirkel als vrijwilligersorganisatie moet hier ook aan voldoen en
introduceert een privacyreglement voor gasten/
cliënten en naasten en daarnaast voor personeel en
organisatie.
Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in
overeenstemming met de privacywetgeving worden
behandeld. Het Privacyreglement cliënten, gasten,
naasten en andere externe relaties is openbaar via
de website.
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Exploitatieoverzicht
2018

Geconsolideerde exploitatierekening

2017

2016

Inkomsten
Subsidies
Bijdrage gasten
Donaties, giften en bijdragen
Bijdragen Vrienden Stichting

€
€
€
€

Totaal

€ 201.071

€ 163.324

€ 120.866

Uitgaven
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten voor gasten
Algemene kosten
Afschrijving
Totaal

€ 124.482
€ 40.739
€
17.295
€
14.703
€
13.431
€ 210.650

€ 98.806
€ 27.783
€
24.191
€
10.568
€
10.000
€ 171.348

€ 104.659

Resultaat uit exploitatie
Bijzondere baten en lasten
Resultaat

€
€
€

-1.916
0
-1.916

€ -38.047
€
0
€ -38.047

131.790
44.555
19.631
5.095

-9.579
1.920
-7.659

€
€
€
€

€
€
€

108.591
29.480
15.253
10.000

€
€
€
€

€

73.085
19.760
18.021
10.000

34.984

€
9.270
€
10.000
€ 158.913
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