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Doel van de Stichting
De Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag, hierna te noemen de Stichting, heeft tot doel
het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven, het ondersteunen
en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg in de thuissituaties van mensen die in
de laatste fase van hun leven verkeren, het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun
leven verkeren, zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, het scheppen van
opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbij de individuele levensstijl het
centrale gegeven is, in zogenaamde bijna-thuis-huizen, al hetgeen met het bovenstaande
rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
Bij de opname in het hospice mogen geloofsovertuiging, ras, geaardheid en sociale achtergrond geen
rol spelen. Het hospice spant zich in om de voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de
begeleiding van de bewoners in hun laatste fase om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun wensen.
Het Jacobshospice ontvangt financiële steun in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, giften,
donaties en legaten, zowel van bedrijven als particulieren. Om deze financiële bijdragen te
verwerven en te beheren is de Stichting Vrienden van het Jacobshospice in het leven geroepen.
Daarnaast heeft het Jacobshospice een samenwerkingsverband met de Stichting Fundatie van
Beijeren van Schagen. Deze stichting is de eigenaar van het pand.
Werkzaamheden van de Stichting
Om haar doel te bereiken heeft de Stichting het Jacobshospice, een bijna-thuis-huis, opgericht.
Dit pand biedt plaats in een huiselijke omgeving aan zes bewoners die in de terminale fase van hun
leven verkeren. Een team van coördinatoren, vrijwilligers, verpleegkundigen, geestelijk verzorger,
hospice-artsen en huishoudelijke medewerkers zet zich in voor het welzijn van iedere bewoner.
Organisatie
De organisatie wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit vijf leden, een voorzitter, een
penningmeester, een secretaris en twee leden met toegewezen portefeuilles. Het bestuur draagt
verantwoording voor de aansturing van de coördinatoren, de beleidslijnen, de begroting en de
jaarrekening, de afstemming met stakeholders en tenslotte de afstemming en aansluiting op
maatschappelijke ontwikkelingen. De vergaderfrequentie van het bestuur met de coördinator is
ongeveer vier keer per jaar. Het doel hiervan is om het hospice zo goed mogelijk aan te sturen,
mogelijke knelpunten met elkaar te bespreken en acties af te spreken. Het bestuur vergadert zelf ook
nog twee keer per jaar. Uiteraard komt het bestuur ook bijeen in gevallen waarin dit noodzakelijk is.
Tweemaal per jaar wordt bovendien vergaderd met de Stichting Vrienden van het Jacobshospice.
Financiën
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De Stichting bezit slechts beperkt eigen vermogen. Wel zijn er substantiële bestemmingsreserves op
basis van door fondsen betaalde investeringen die in de jaarrekening zijn geactiveerd. De Stichting
ontvangt bijdragen van gastbewoners, subsidies en giften. De subsidies die elk jaar door het
Ministerie van VWS verleend worden dienen tot betaling van de salarissen van de coördinatoren en
tot gebruik van het pand. De medische zorg die aan bewoners wordt verleend wordt door
verzekeraars c.q. AWBZ vergoed en gaat daarom buiten de exploitatierekening van de Stichting om.
Uitzondering hierop is dat de verpleging van de Stichting een ruimte huurt zodat ze 24 uur op locatie
beschikbaar zijn. Voor het verblijf geven sommige verzekeraars een vergoeding voor ligdagen van
verzekerden. Aan bewoners wordt minimaal € 140,- per week gevraagd voor de kosten van de
bewoning, afhankelijk van de hoogte van de verzekeraar. De geestelijke verzorger ontvangt een
vrijwilligersvergoeding.
De Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen is eigenaar van het pand waarin het Jacobshospice
gevestigd is. Zij verhuurt het pand om niet aan de Stichting. De Stichting zal met het bestuur
afspraken maken over groot onderhoud en toekomstbestendig houden van het pand.
Naast de subsidies verkrijgt de Stichting financiële steun van de Stichting Vrienden van het
Jacobshospice die in principe bereid zijn een exploitatie garantie af te geven. Daarnaast dragen zij, in
samenspraak met andere externe fondsen, zorg voor het mogelijk maken van projecten van de
Stichting waarvoor geen subsidie ontvangen wordt.
Toekomst
Gezien de zeer hoge bezettingsgraad voorziet het hospice in een behoefte. Het hospice kan door zijn
kleinschaligheid en de hiermee gepaard gaande betrokkenheid van degenen die daar werkzaam zijn,
zijn doel goed beantwoorden en goed functioneren. Daarom is besloten deze maat van behuizing te
blijven hanteren en geen wijzigingen in de vorm van zorg aan te brengen.
Een aantal punten voor de komende beleidsperiode zullen worden benadrukt.
Medewerkers
Door het vertrek en aankomend vertrek van vaste medewerkers wordt opnieuw gekeken naar de
bezetting en verdeling van taken om het hospice zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten
functioneren.
Vrijwilligers
Aangezien het hospice in grote mate functioneert dankzij vrijwilligers dient de kwaliteit van de
vrijwilligers gewaarborgd te blijven. Veel aandacht zal moeten besteed blijven worden aan de wijze
waarop zij geworven worden, hun permanente opleiding, functioneren en ondersteuning.
Rooms Katholieke signatuur
Van oorsprong is de Jacobshospice een Rooms Katholieke stichting. Hoewel het Jacobshospice zich
inzet voor een goede palliatieve zorg in de laatste levensfase kan het heel soms voorkomen dat een
gastbewoner een euthanasiewens heeft en dat – om moverende redenen – niet thuis maar in het
Jacobshospice wil laten uitvoeren. Het bestuur is nadrukkelijk van oordeel dat het tot zijn
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verantwoordelijkheid behoort aan deze, weinig voorkomende euthanasie wens te kunnen voldoen.
Hiertoe moeten vanzelfsprekend de statuten aan de huidige maatschappelijke realiteit worden
aangepast. Hiervoor zijn in 2016 reeds stappen gezet. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen hangt af
van de reactie van het Bisdom Rotterdam.
Behuizing
De Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen is eigenaar van het pand waarin het Jacobshospice
gevestigd is. Zij verhuurt het pand aan de Stichting. Er zijn goede afspraken gemaakt over het groot
onderhoud en toekomstbestendig houden van het pand. Om de onderhoudskosten goed te kunnen
monitoren wordt er voor deze beleidsperiode een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In
aanvulling daarop zal ook een wensenlijst worden opgesteld om het pand ook structureel te
optimaliseren.
Kennisverspreiding
Er bestaat behoefte bij vele zorginstellingen, huisartsen, verplegend personeel, mantelzorgers en
anderen om meer te weten over de begeleiding in de laatste levensfase, vooral rond palliatieve zorg
en palliatieve sedatie. De Stichting wenst de kennis die in het hospice is opgebouwd te delen en te
verspreiden. In toenemende mate wilde Stichting het geven van informatie en cursussen vanuit het
hospice bevorderen. Vanuit dit perspectief worden al cursussen gegeven aan verzorgenden en
verpleegkundigen van andere instellingen en gastlessen aan ROC’s en arts-assistenten lopen onder
begeleiding van de hospiceartsen hun drie-, maanden stage in het huis. Op dit moment lopen
VMBO/HAVO/VWO jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar gedurende maximaal 30 uur stage in het
kader van maatschappelijke stages.
Samenwerking op regionaal en landelijk niveau
Met betrekking tot de filosofie van het Jacobshospice dient het hospice zelfstandig te blijven
functioneren. Met de landelijke ontwikkelingen rond de hospices en de palliatieve terminale zorg
heeft de Stichting zich aangesloten bij de regionale en landelijke Vereniging Palliatieve Terminale
Zorg. Het gaat hierbij in het bijzonder om de vertegenwoordiging voor VPTZ bij het Ministerie van
VWS aangaande de financiering/ subsidiering van de instellingen bij VPTZ aangesloten. In dit netwerk
werken zorgverleners en regionale zorgorganisaties samen aan het verbeteren van de kwaliteit en
coördinatie van palliatieve zorg. Eén van de coördinatoren vertegenwoordigt het hospice ook in het
platform “Dood gewoon in Den Haag”. Dit platform bestaat uit organisaties op het gebied van
ouderen- en patiëntenzorg, medische zorg, palliatieve zorg en uitvaartverzorgers.
Daarnaast is het hospice aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Hiervoor bezoekt
één van de coördinatoren regelmatig het Palliatief Café. Betrokkenheid bij dit Netwerk is belangrijk
vanwege de inhoudelijke thema’s op het gebied van terminale zorg en vanwege de verplichting in het
kader van de Zorgverzekeringswet.
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