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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting De Brug, Hospice Thuiswaken Respijtzorg Maas & Waal waarmee
het bestuur verantwoording wil afleggen over het in 2020 gevoerde beleid.
Om twee redenen was 2020 een bijzonder jaar.
Op de eerste plaats is op 1 januari 2020 stichting De Brug , Hospice Thuiswaken Respijtzorg Maas en Waal als
een nieuwe stichting van start gegaan.
Dit na een fusie tussen het Thuiswaken Maas en Waal en het Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal.
In dit, voor vele zorgverleners, bijzondere jaar heeft het Covid19-virus duidelijk zijn stempel gedrukt. De impact
die dit heeft gehad op de levering van zorg was bijzonder groot.
Op 27 maart moesten we noodgedwongen het verlenen van zorg aan de gasten in het Hospice en de inzetten bij
het Thuiswaken stopzetten.
Na het treffen van de nodige maatregelen rondom het Covid19-virus heeft er op 1 oktober2020 een herstart
plaatsgevonden.
De vrijwilligers van het Thuiswaken hebben op 19 oktober een herstart gemaakt.
Missie:
De Brug Hospice Thuiswaken en Respijtzorg Maas & Waal in Druten wil een plek zijn waar mensen in een
huiselijk sfeer en in alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven wanneer dit thuis niet mogelijk is.
Zowel in het Hospice als tijdens het Thuiswaken, staat de zorg en aandacht voor de gasten en hun naasten centraal.
Ons streven is om mensen in het Hospice zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen.
Voor het Thuiswaken wordt die vorm van ondersteuning geboden zodat thuis de zorg voor een dierbare, die
terminaal ziek is, door de mantelzorgers kan worden gedragen.
Door een goede samenwerking tussen ons team van vrijwilligers, het coördinatieteam en het bestuur kunnen wij
een beleid voeren dat uitvoering geeft aan onze missie.
Het jaarverslag geeft aan dat in 2020 het aantal opnames in het Hospice en inzetten bij het Thuiswaken, als
gevolg van de tijdelijke sluiting, sterk is gedaald in vergelijking met 2019.
De verwachting is dat het aantal opnames en inzetten in de loop van 2021 geleidelijk weer terugkeert op het
oude niveau.
In 2020 hebben we 15 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Tevens zijn er een aantal vrijwilligers gestopt.
Definitief en of tijdelijk, in afwachting van het vaccineren.
Keer op keer is het weer hartverwarmend om te zien hoe snel en liefdevol zij het mooie werk oppakken.
De goede naam van De Brug en de vele positieve berichten van de gasten, en hun familie is een mooie basis om
telkens weer de juiste personen te kunnen vinden om bij De Brug vrijwilligerswerk te komen uitvoeren.
Hier zijn we erg trots op.
Met deze gemotiveerde vrijwilligers zullen we ook in 2021 weer prachtig werk gaan verrichten,
Komend jaar komt er vanuit het ministerie van VWS een beleidsnotitie met daarin o.a.: financiering van
hospices en positionering van hospices in het veld van de palliatieve zorg. Wij zijn benieuwd naar de
uiteindelijke effecten hiervan.
Jac van Dongen, voorzitter bestuur,
Stichting De Brug, Hospice Thuiswaken Respijtzorg Maas & Waal
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De Brug Hospice
In 2020 zijn wij 42 keer benaderd voor vragen m.b.t. opname en/of informatie door o.a. ziekenhuizen,
huisartsen, thuiszorgorganisaties, mantelzorgers en of de potentiële gast zelf.
Van de 42 contacten waren er 36 waarbij het ging om een aanvraag voor opname en 6 waarbij er
alleen om informatie werd gevraagd.
Van de 36 aanvragen leidde dit 11 keer tot een opname.
Redenen waarom er 25 keer geen opname volgde:
De potentiële gast overleed vóór de dag van opname:
De potentiële gast was té zwak om nog te vervoeren
De familie/potentiële gast koos uiteindelijk toch voor een ander hospice
De familie/potentiële gast koos uiteindelijk toch voor om thuis te sterven
De potentiële gast werd als 6de gast aangemeld, op dat moment geen plaats
Doorverwezen
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Vijf gastenkamers op de benedenverdieping zijn beschikbaar voor de terminale gasten. Ieder heeft een eigen
zit-/slaapkamer, met de nodige voorzieningen, zoals een professioneel zorgbed, douche- en wasgelegenheid,
koelkast, televisie, muziekinstallatie, airconditioning, telefoon en draadloze Wifi.
Sinds april 2019 biedt ‘De Brug’ respijtzorg in de vorm van kortdurend verblijf/logeren aan voor chronisch
ongeneeslijk zieke inwoners van de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Hiervoor is een
zesde kamer beschikbaar.
Opname gasten in het Hospice:
In 2020 waren dit 11 gasten.
Daarvan waren 5 gasten sinds december 2019 in Hospice opgenomen.
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De opnames in 2020 betroffen 9 maal een vrouw en 2 maal een man.
De leeftijden tijdens opname 2020 varieerden tussen de 71- 100 jaar.
De gemiddelde verblijfsduur in 2020 in het Hospice was 48 dagen.
Het langst durende verblijf is 87 dagen en het kortst durende verblijf 4 dagen.

Hoofddiagnose en verwijzers
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In de grafieken hierboven zijn de hoofddiagnoses aangegeven van de gasten die werden opgenomen.
Tevens de instanties die de gasten doorverwezen hebben naar ons Hospice.
In de grafieken hieronder is enerzijds de ontwikkeling van het aantal gasten te zien over de laatste drie jaren
anderzijds de herkomst van onze gasten.
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De Brug Respijtgasten
Respijtgast gegevens
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In 2019 is er een start gemaakt met het aanbieden van Respijtzorg. Dit voor tijdelijke ontlasting van hun
mantelzorgers. In de tabellen hierboven een aantal gegevens van de respijtgasten.

De Brug Thuiswaken
Thuiswaken Gegevens
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Voor het Thuiswaken zijn we 17 keer benaderd met een hulpvraag; 9 keer heeft er een intakegesprek
plaatsgevonden.
Van deze 9 gesprekken leidde dit 9 keer tot een daadwerkelijke inzet.
In totaal zijn er 33 nachten vrijwilligers voor een zorgvraag ingezet.
Aanvragers zijn: familie van de patiënt, huisarts, en thuiszorgorganisaties.
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De Brug Vrijwilligers:
Voor het jaar 2020 waren er gemiddeld 74 vrijwilligers voor De Brug inzetbaar.
Vijfenzestig voor de gasten in het Hospice en 9 voor de cliënten in de thuissituatie.
In de tabellen hieronder zijn diverse gegevens van de vrijwilligers weergegeven:

Vrijwilligers gegevens
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In 2020 hebben 17 vrijwilligers aangegeven te stoppen met het vrijwilligerswerk.
Vijftien vrijwilligers inzetbaar voor het Hospice en 2 vrijwilligers voor de cliënten in de thuissituatie.
Redenen hiervoor zijn o.a.: leeftijd, lichamelijk niet meer mogelijk en in de privésituatie nodig als
mantelzorger.
Het Covid19-virus heeft 13 vrijwilligers doen besluiten om tijdelijk niet inzetbaar te zijn om op deze wijze
besmetting met het virus, voor hun zelf of familie, te voorkomen.
Tweemaal per jaar vindt er een informatiemiddag plaats t.b.v. werving nieuwe vrijwilligers.
Deze middag en de pr in dag en weekbladen hebben in 2020 een aanmelding van 15 nieuwe vrijwilligers
opgeleverd.
Het blijft noodzakelijk om deze activiteiten te laten plaatsvinden.
Per week zijn 56 vrijwilligers nodig om het rooster gevuld te krijgen.
De ervaring geeft aan dat er, rekening houdend met vakanties, ziekte enz., er totaal voor De Brug 75
vrijwilligers nodig zijn om het rooster door het jaar heen gevuld te krijgen en om aan zorgvragen voor het
Thuiswaken te kunnen voldoen.
Jaarverslag 2020 De Brug Hospice en Thuiswaken Maas & Waal

6

Tabel, hierboven geeft een duidelijk beeld dat vrouwen de meerderheid van het vrijwilligersteam vormen.
Leeftijd variërend tussen de 61 en 70 jaar.
Herkomst vrijwilligers De Brug:
Afferden

4

Beneden Leeuwen

5

Dreumel

2

Nijmegen

0

Alphen

1

Bergharen

4

Druten

31

Puiflijk

1

Altforst

1

Beuningen

5

Ewijk

1

Wamel

1

Appeltern

3

Boven Leeuwen

5

Hernen

0

Weurt

3

Batenburg

1

Deest

3

Horssen

1

Wijchen

2

Binding houden met de vrijwilligers is in 2020 een belangrijk onderwerp geweest.
Gezien de Covid19-virus en de getroffen maatregelen was het niet mogelijk om elkaar als één grote groep te
ontmoeten.
Met Pasen , Pinksteren en de Kerst hebben alle vrijwilligers een kleine attentie met een speciale wens daarbij
ontvangen.
Tussen de 1e en 2e lockdown en enkele weken voor de opstart van De Brug, in oktober 2020, heeft er een
voorlichtingsbijeenkomst voor de vrijwilliger plaatsgevonden. Hierbij is uitleg gegeven welke maatregelen
t.a.v. het Covid19-virus nodig waren om een herstart plaats te laten vinden.

Opleiding en ontwikkeling
Overzicht bijeenkomsten 2020:
Voor de 1e lockdown heeft de bijeenkomst “praktijkvaardigheden” voor de vrijwilligers plaatsgevonden.
Het betreft een verplichte bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er o.a.
geoefend met verplaatsingstechnieken (transfers met de gasten). Deze bijeenkomsten vinden plaats in D’n
Bogerd en worden verzorgd door deskundigen van het ‘Mantelzorg Support’ ZZG te Druten.
De vorm van de bijeenkomt is in 2020 mede gevormd geweest door alle maatregelen rondom het Covid19virus.
De verplichte onderdelen bijeenkomst ‘Calamiteiten’ waarbij ieder opgefrist wordt in “hoe te handelen bij
calamiteiten” o.a. bij een brandalarm, gaslekkage, stroomstoringen e.d. heeft om deze reden niet plaats kunnen
vinden.
Gezien de grote groep aan nieuwe aspirant-vrijwilligers heeft in september en december een aangepaste
introductiecursus plaatsgevonden. Alle deelnemende aspirant vrijwilligers hebben de cursus met een certificaat
afgesloten.
Helaas was het niet mogelijk om het onderdeel ‘Praktijkvaardigheden’ te laten plaatsvinden.
Om de aspirant-vrijwilliger voldoende praktijkervaring op te laten opdoen zijn zij tijdens de zorgmomenten
door de verpleegkundige één op één geïnstrueerd.
Voor geïnteresseerden, die niet als vrijwilliger in het Hospice werken, is het mogelijk om aan de
introductiecursus deel te nemen. In 2020 is hiervan geen gebruik gemaakt.
In de regionale weekbladen wordt vooraf aan deze mogelijkheid uitgebreid aandacht besteed.
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Duur van de introductiecursus 2020: 3 dagen van 09.30 tot 16.00 uur.
De terugkerende onderwerpen tijdens de bijeenkomst zijn:
Wat is palliatieve terminale zorg
Hoe kun je “Er zijn” voor de gasten
Veiligheid en hygiëne
Communicatie
Verlies, dood en rouw / een goede dood.
Normen en Waarden en Spiritualiteit
Praktijkvaardigheden
Cursus is verzorgd door een gecertificeerd trainer van de landelijke VPTZ

ACTIVITEITEN
De 2 x per jaar te organiseren “Herdenkingsbijeenkomst” hebben, gezien de maatregelen rondom het Covid19virus, in 2020 niet plaatsgevonden.

Pr-activiteiten
Het is gebruikelijk dat 2 maal per jaar een informatiedag t.b.v. de werving van nieuwe vrijwilligers plaatsvindt.
Gezien de maatregelen rondom het Covid19-virus heeft deze 1 maal in augustus 2020 plaatsgevonden.
Deelnemers kregen een rondleiding door het Hospice en informatie over de inhoud van het vrijwilligerswerk.
Onze externe nieuwsbrief komt 4 maal per jaar uit en wordt via Mailchimp verstuurd.
We proberen in de regionale pers ‘De Brug’ bekendheid te geven, maar het verspreiden van nieuws, activiteiten
en oproepen vinden daarnaast steeds vaker via Facebook plaats.
De interne nieuwsbrief, welke elke drie weken verstuurd wordt naar de vrijwilligers heeft als functie interne
communicatie en het delen van lief en leed met elkaar.
Onze website heeft een update ondergaan en wordt regelmatig ververst.
Tot slot is er in 2020 achter de schermen hard gewerkt om de PR voor de De Brug in de steigers te zetten.
Op de site van de stichting Meer Voor Mekaar staat onze permanente advertentie ten behoeve van de werving
van vrijwilligers.
In augustus 2020 zijn er zowel in De Brug Hospice en in een thuissituatie filmopnames gemaakt.
Verschillende vrijwilligers speelden een rol als gast, als mantelzorger of als zichzelf (vrijwilliger).
Deze film is op de website van ‘De Brug’ geplaatst en gaat ingezet worden tijdens presentaties.
Via onze eigen site www.debrugmaasenwaal.nl wordt eenieder op de hoogte gebracht van onze activiteiten.
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Samenwerking met onze omgeving:
Er is een intensieve samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland, zij leveren de verpleegkundige zorg aan
onze gasten, waarbij ze ondersteund worden door de vrijwilligers. Deze samenwerking is kwaliteit gericht.
Structureel (elke 6 weken) vindt er overleg plaats waarbij we positief kritisch naar onze rol als zorgverleners
kijken. Randvoorwaarden komen aan de orde en er worden kwaliteitsafspraken gemaakt.
Als De Brug zijn wij aangesloten bij het NPZZG (Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland) waardoor we op
de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in Nederland.
Wij nemen deel aan het regionaal overleg dat vier keer per jaar wordt georganiseerd. Gezien de maatregelen
rondom het Covid19-virus hebben deze in 2020 niet plaatsgevonden.
Met, transferpunten van diverse ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten die bij de zorg van onze gasten in
het Hospice, Respijtzorg en voor de cliënten Thuiswaken worden ingezet, vindt er een nauwgezet contact
plaats.
Contacten met overige zorgverleners o.a. ’s Heerenloo en het Marikenhuis te Nijmegen hebben gezien de
maatregelen rondom het Covid19-virus hebben dit jaar niet plaatsgevonden.

FINANCIËEL
Mede dankzij de subsidies van het ministerie van VWS, de regiogemeenten, bijdragen van Stichting Vrienden
van het Hospice, ambassadeurs, eigen bijdrage van de gasten en donaties hebben wij ook in 2020 weer aan al
onze verplichtingen kunnen voldoen.
ORGANISATIE
Bestuursleden:
Jac van Dongen
Jack van Leeuwen
Gert Megens
Harrie Kuypers
Hans Vos
Esther Jongejan
Marlies Asselbergs

(tot 1 december 2020)

Coördinatieteam:
Lucia Pouwels
Jose Kooijmans
Pia Gradussen
Gerda Pruyn
Harry Levelink·
Lilian Delies
Joke van der Meer

(Algemeen Coördinator)
(Algemeen Coördinator)
(Vervangend Algemeen Coördinator)
(Vrijwillige Dagcoördinator)
(vrijwillige Dagcoördinator)
(vervangend vrijwillige Dagcoördinator)
(vrijwillige inval-Dagcoördinator)

(Voorzitter)
(Penningmeester)
(secretaris tot 1 december 2020)
(secretaris vanaf december 2020)
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