
“We kijken met veel dankbaarheid en warmte terug op de periode dat mijn 
moeder in het hospice verbleef. Niet alleen mijn moeder werd heel goed 
verzorgd, wij voelden ons als familie ook erg ondersteund. We hebben het 
hospice als een grote meerwaarde ervaren in een zeer moeilijke tijd.” Het 
is slechts een van de vele dankbare reacties op een verblijf in hospice De 
Cirkel. Een hospice dat zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft, maar 
nu – om klaar te zijn voor de eisen die de tijd stelt – toe is aan een volgende 
ontwikkeling: een uitbreiding met een gastenkamer en familiekamer.

Hospice De Cirkel
Met een vijfde gastenkamer en extra familiekamer 
voorbereid op de toekomst!
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Ontwikkeling en behoefte

De bevolking vergrijst. Daarnaast neemt de bevolking in aantal toe. Voor 
Nederland is de verwachting dat we in 2025 een inwoneraantal hebben  
van 18 miljoen en de cijfers voor Sallandse gemeenten laten zien dat ook 
hier het inwonertal van gemeenten de afgelopen jaren is gestegen, een 
groei die zal doorzetten. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat 
het beroep op ons hospice de komende jaren groter zal worden. Zeker als 
we hier ook de trend bij betrekken dat mensen langer zelfstandig thuis 
wonen. Niet alleen zal op korte termijn de capaciteit van de huidige vier 
gastenkamers te gering zijn om aan de vraag te voldoen, Corona heeft ons 
geleerd dat we ook kritisch moeten kijken naar de logistiek van het huidige 
hospice. Reden voor een heroriëntatie op ons huidige gebouw.

De vergrijzing in Raalte en omgeving nader bekeken 

De vergrijzing in de gemeente Raalte is in volle gang. Op dit  
moment zijn er 7.840 65-plussers in de gemeente. Dat is 21,1%  
van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komen-
de jaren sterk toe. In 2030 telt Raalte naar verwachting al 10.600 
(27,7%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 
11.400 (30,0%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 1.800 nu  
naar 4.000 in 2040 (cijfers CBS).

Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose en breder dan 
Raalte gezien, ook in lijn met de grotere regio Salland. In Nederland 
wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19% van de bevolking).  
In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de 
totale bevolking. De vergrijzing in de gemeente Raalte is dus nog 
sterker dan in de rest van Nederland.



Een vijfde gastenkamer

Om klaar te zijn voor de groeiende vraag vanuit de Sallandse bevolking 
naar ondersteuning bij terminale zorg – niet alleen bij de stervende thuis, 
maar ook in het hospice – is het nodig het hospice uit te breiden met een 
gastenkamer. Hier biedt ons team van vrijwilligers, met respect voor de 
wensen en keuzes van de gast, aandacht, rust en een veilige, huiselijke, 
omgeving. Met deze capaciteitsvermeerdering van 20% lopen we in de  
pas met de verwachte toename van de bevolking.

Belang extra familiekamer

Waar onze gasten verblijven in een eigen kamer, met gebruik van huis- 
kamer en keuken, is er speciaal voor de familie en mensen daaromheen 
ook een familiekamer. De familie-/stiltekamer is beschikbaar voor momen-
ten waarop er meer behoefte is aan privacy. De behoefte aan een extra 
familiekamer heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd en met een 
vergroting van de bezetting door een vijfde gastenkamer, moeten  we  
ook een extra (2e) familiekamer creëren. Zo hebben familie en andere  
betrokkenen bij de gasten die bij ons verblijven, de privacy waar zij in  
deze fase behoefte aan hebben.



Klaar voor de toekomst

Uitbreiden betekent verbouwen. En dan komen er bij een hospice andere 
zaken om de hoek kijken dan bij de verbouw van een woning of een bedrijf. 
Zo is het heel belangrijk om niet alleen oog voor sfeer te hebben, ook moet 
de verbouwing plaats kunnen vinden zonder dat dit de gasten stoort. Rust 
is immers een belangrijke kwaliteit van het hospice. Dan is er nog de nood-
zaak van de benodigde kwaliteitsslag als het om de logistiek gaat, zodat ook 
bij besmettingsgevaarlijke situaties mensen veilig kunnen functioneren. Al 
deze factoren zijn meegenomen in het plan dat er nu ligt voor een nieuwe 
gastenkamer en familiekamer. De nieuwbouw gebeurt in de stijl van het 
huidige gebouw dat in 2015 geopend werd. De berging en fietsenstalling 
aan de linkerkant krijgen een nieuwe plek aan de andere kant van het  
gebouw. Bij het uitbreidingsplan zullen alle vijf gastenkamers straks met 
een eigen ingang bereikbaar zijn voor familie en andere bezoekers. Met de 
plannen is ca. € 250.000 gemoeid. Een bedrag dat we hopen te krijgen uit 
fondsen. Als het ons lukt om het geld rond te krijgen, dan zal eind van dit jaar 
hospice De Cirkel klaar zijn voor de toekomst.

Lokaal en vrijwillige inzet

De Cirkel zou niet de meerwaarde kunnen bieden aan stervenden thuis  
en op de locatie van ons hospice, zonder de inzet van vele – op dit  
moment 75 – vrijwilligers. Daarnaast worden we ondersteund door drie  
coördinatoren. Zij zijn de enige betaalde medewerkers. Als hospice werken 
we bij voorkeur met lokale diensten en leveranciers. Ook de nieuwbouw-
plannen voeren we uit met bedrijven die gevestigd zijn in Salland. En niet te 
vergeten: ook hier met de steun en ondersteuning van talrijke vrijwilligers!
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www.decirkelraalte.nl


