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Jaarbericht  
2020 – 2021 - 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
Van het bestuur 
Voor u ligt het jaarbericht van de afgelopen jaren. Er is 
veel gebeurd om ons heen en ook binnen het 
Jacobshospice. De inzet van vele vrijwilligers, 
medewerkers en supporters hebben ervoor gezorgd 
dat wij een goede kwaliteit van zorg aan de 
gastbewoners konden leveren. Deze inzet verdient 
veel waardering. Ik wil iedereen namens het bestuur 
danken voor hun bijdrage. 

Lidy Zaat, voorzitter bestuur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Jacobshospice 
Na de grondige renovatie eind 2019, beloofde 2020 
een prachtig jaar te worden. Een voor een kwamen 
nieuwe gastbewoners om gebruik te maken van onze 
zorg. Vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren 
vonden hun draai weer terug en alles leek als 
voorheen, maar dan in een nieuw jasje. 
 
Niets bleek minder waar.  
 
De coronapandemie maakte vrijwel direct korte 
metten met de normale dagelijkse gang van zaken. 
Door een tijdelijk tekort aan vrijwilligers konden we 
tijdens de eerste golf niet alle kamers beschikbaar 
hebben. En ook bij de volgende golven moesten we 
alle zeilen bijzetten om ons Jacobshospice open te 
houden. 
 
Twee coördinatoren besloten – met pijn in het hart – 
het Jacobshospice te verlaten en in juni 2020 werden 
hun vacatures vervuld met de komst van twee nieuwe 
collega’s. Ook binnen het bestuur vonden wijzigingen 
in de samenstelling plaats. 
 
Al deze veranderingen maakten 2020 tot een 
bijzonder jaar. Een jaar, dat bijna naadloos doorliep in 
2021: ons jubileumjaar. En ook dat jaar ging voorbij en 
mondde uit in 2022.  
 
Zo komt het, dat dit een jaarbericht wordt van drie 
jaren van afscheid nemen, opnieuw beginnen en 
vooral het goede zien en behouden.  
 
Het is het verhaal over het Jacobshospice waar 
warmte diepgeworteld is! 

Mascha de Haan, algemeen coördinator 
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Waar warmte diepgeworteld is… 
In 2021 was het 25 jaar geleden dat het Jacobshospice werd opgericht. En hoewel 
juist wij weten hoe je iedere dag, ieder moment, moet benutten om het leven te 
vieren, kozen we voor speciale momenten om stil te staan bij ons mooie huis. Zo 
brachten coördinatoren en bestuursleden borrelpakketjes bij alle vrijwilligers langs 
en organiseerden we een online borrelmoment om samen – vanuit eigen huis – het 
glas te heffen. Coronaproof zorgden we voor een feestelijke wandeling door de wijk 
met muziek, lekkere hapjes, een infostand en kinderactiviteiten. Natuurlijk 
verkochten we daar ook onze jubileumwijn, wel 1000 flessen zijn verkocht. 
 
Al deze activiteiten gaven maar aan, dat ons huis nog steeds die plek is waar warmte 
diepgeworteld is. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Foto’s uit verleden en heden van het Jacobshospice.  

 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/HszuUXq3Oa4
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kwaliteitskompas  

 
Dit jaarbericht volgt het kwaliteitskompas zoals 
opgesteld door onze brancheorganisatie ‘Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)’. Het 
Jacobshospice heeft dit kompas omarmd. Aan de 
hand van de elementen in het kompas (ver)telt dit 
jaarbericht wat wij leerden, bedachten, deden en 
doen. 
 

 
Het hart van het kompas: 
gastbewoners, vrijwilligers, 
beroepskrachten en naasten 
 
 
 

Onze gastbewoners 
We begonnen 2020 met een ‘leeg huis’ en juist op het 
moment, dat we op volle sterkte wilden zijn, begon in 
maart 2020 de coronacrisis. We waren bij de eerste 
golf terughoudend in het opnamebeleid om bij een 
mogelijke coronabesmetting toch de noodzakelijke 
zorg te kunnen continueren. Gelukkig bleek vanaf juni 
2020, dat we voldoende vrijwilligers en 
verpleegkundigen hadden om de roosters volledig te 
vullen en konden we alle zes kamers openstellen. 
 
Met gasten en hun naasten maakten we afspraken 
over de coronamaatregelen. Het was niet gemakkelijk 
om de mondneuskapjes, de onderlinge afstand, het 
handen wassen, en met name de strikte 
bezoekregeling altijd toe te passen. Juist in de laatste 
fase is (fysiek) contact met de naasten zo belangrijk. 
Gelukkig bleek er veel begrip en waardering te zijn 
voor de wijze waarop we als Jacobshospice de 
maatregelen hebben ingezet.  
 

 
Gastbewoners 

 2020 2021 2022 

Totaal aantal opnames 67 57 85 

Overleden 65 54 81 

Overgeplaatst 2 3 4 

Gemiddelde bezettingsgraad 67% 75% 82% 

Gemiddelde verblijfsduur 22 21 22 

 
 
Onze vrijwilligers 
Het Jacobshospice kan niet bestaan zonder de inzet 
van alle vrijwilligers. Na de renovatie in 2019 kwamen 
de meeste vrijwilligers gelukkig vol goede moed terug. 
Verheugd over de metamorfose van de ruimtes, blij 
om hun zorg rondom de gastbewoners weer te 
kunnen oppakken. Het opstarten ging in kleine 
stapjes: eerst moesten de gastbewoners weer komen 
na de opnamestop van 2019, vervolgens bleek een 
aantal vrijwilligers niet beschikbaar vanwege corona 
of quarantainemaatregelen. Met passen en meten, 
met inzet van vrijwilligers die meer diensten draaiden 
dan normaal konden we vanaf juni 2020 alle 
gastenkamers openen.  
 
We zetten de vrijwilligers graag in het zonnetje en 
deden dat coronaproof. In 2020 geen jaarlijkse 
feesten, wel attenties met Kerst en taart bij feestelijke 
mijlpalen. Grote dank in kleine momenten. Wat een 
vreugde toen we in 2022 dan wel een zomerfeest op 
het strand en een winterfeest in de ijskou konden 
vieren met alle betrokkenen vrijwilligers en 
medewerkers van het hospice! 
 

 
Iedere vrijwilliger benut zijn of haar talenten: we 
hebben vrijwilligers aan bed, gastvrijwilligers, 
kookvrijwilligers, boodschappenvrijwilligers, tuin- en 
bloemenvrijwilligers en klusvrijwilligers. En niet te 
vergeten vrijwilligers die koekjes bakken, kaarten 
versturen, foto’s maken, muziek maken of het bestuur 
administratief ondersteunen. 
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Vrijwilligers 
 2020 2021 2022 

Vrijwilligers in dienst 68 80 94 

Waarvan nieuw 22 28 28 

Vrijwilligers uit dienst 2 16 17 

 
Coördinatieteam 
Vol goede moed startte het coördinatieteam begin 
2020 in een geheel gerenoveerd pand. Alles was 
anders, alles moest opnieuw worden uitgevonden. 
Het team werkte samen in een nieuw kantoor met 
plek voor de vier leden van het team. En los van de 
fysieke werkplek was ook het werken zelf weer 
wennen. Terug naar de missie van het Jacobshospice – 
het begeleiden van gastbewoners en hun naasten in 
de laatste levensfase – en niet meer dagelijks bezig 
zijn met de renovatie. De eerste maanden stonden in 
het teken van inwerken, kinderziektes na de 
verbouwing en wachten op de laatste bestellingen. 
 
Voor Muriël Bovet en Mirjam Nobel bracht 2020 
vervolgens een ommekeer in hun carrière. Beiden 
besloten – met pijn in het hart – het werk voor het 
Jacobshospice op te zeggen. Muriël ging in maart weg, 
Mirjam per 1 juni. Voor beiden kwamen twee nieuwe 
collega’s terug. Angela Koster en Mascha de Haan 
begonnen per 1 juni 2020 vol enthousiasme aan hun 
taak in het hospice. 
 
Met Mascha de Haan als algemeen coördinator, 
Wilma Siccama als coördinator gastbewoners, Angela 
Koster als coördinator vrijwilligers en Karin Vermaat 
als medewerker administratie was het team weer 
compleet. Zij namen de tijd om elkaar te leren kennen 
en de werkzaamheden goed te verdelen.  
 
In het laatste kwartaal van 2021 vielen zowel Karin als 
Wilma wegens ziekte langdurig uit. Karin herstelde 
tegen de zomer van 2022, maar besloot tot een 
carrièreswitch en wij namen afscheid van haar. 
Wilma’s herstel bleef uit en eind 2022 besloten we in 
gezamenlijkheid tot een reïntegratietraject tweede 
spoor buiten het Jacobshospice. Angela en Mascha 
kregen tijdelijk een groter dienstverband en pakten 
samen alle werkzaamheden op binnen het 
coördinatorenteam. Hoewel dit goed verliep, was dit 
natuurlijk geen wenselijke situatie. Eind 2022 kreeg 
Pauline van Munster dan ook een tijdelijke aanstelling 
als coördinator en kwam het team weer wat op 
sterkte. 
 
 
 
 
 
 

Coördinatoren 
algemeen  
coördinator 
 

Mirjam Nobel [tot 1 juni 2020] 
Mascha de Haan [vanaf 1 juni 2020] 

Coördinatoren Muriël Bovet [tot 1 maart 2020]  
Wilma Siccama, [na november 2021 extern] 
Angela Koster [vanaf 1 juni 2020] 
Pauline van Munster [vanaf 27 oktober 2022] 

Medewerker  
administratie 

Karin Vermaat [tot 1 augustus 2022] 

 
 
 

 
 
Verpleegkundig team HWW zorg 
Het Jacobshospice kent een vast team van 
verpleegkundigen, in dienst van HWW zorg. Samen 
met een aantal vaste invalkrachten geven zij 
deskundige en liefdevolle zorg aan onze gastbewoners 
en hun naasten. Manager van het team was Bernard 
Derksen en vervolgens Nathalie Landzaat. Er is in drie 
jaar tijd geïnvesteerd in kennismaking en onderlinge 
samenwerking door onder meer teambuilding en een 
gezamenlijk optrekken van de teammanager en 
algemeen coördinator in de begeleiding van het 
verpleegkundig team. 
 
Het team kon de expertise inzetten van het 
Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT) van HWW 
zorg. Vanaf 2022 hoefde dit niet meer voor de 
handelingen rondom de morfinepompen, die 
bekwaamheid hebben de verpleegkundigen nu 
allemaal zelf.  
 
In oktober 2020 werd het team - en iedereen in het 
Jacobshospice - opgeschrikt door het plotselinge 
overlijden van verpleegkundige Rinke Agricola. 
Ongeloof en verdriet, zo intens. We beleefden het 
samen en konden elkaar steunen en sterken. 
 
In de loop van afgelopen jaren namen we afscheid van 
een aantal verpleegkundigen, maar verwelkomden we 
ook nieuwe collega’s.  
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Verpleegkundig team 
Vaste 
medewerkers 
 
 
 

Adrianne Melsen 
Annemarie Peters [vanaf 1 aug. 2021] 
Attie de Wolff 
Barbara van Rest [vanaf 1 april 2021] 
Esther Hermans  
Gea van Dijk [tot zomer 2020] 
Humphrey Jap-Sam  
Inez Scholten [tot 30 juni 2021] 
Kyra Jellema [vanaf 1 augustus-2021] 
Monique van der Schans [vanaf 1 nov. 2020] 
Peter Verbaarschot [vanaf 15 mei 2020]  
Rinke Agricola [tot najaar 2020] 

Vaste 
flexmedewerkers 
 

Ad Kraaijeveld [tot najaar 2020] 
Jeannette Campfens 
Mayet Abarquez 
Ronald de Vos 

 
Hospiceartsen  
Bij voorkeur bleef de eigen huisarts zorgen voor de 
gastbewoners. Als de eigen huisarts, meestal vanwege 
de afstand, de begeleiding niet kon doen, nam de 
hospicearts het over. Onze hospiceartsen, 
gespecialiseerd in palliatieve zorg (kaderarts 
palliatieve zorg), namen deel aan het wekelijks 
multidisciplinair overleg (MDO) waarin alle 
gastbewoners besproken worden. Ook adviseerden zij 
de coördinatoren en het team van verpleegkundigen. 
De medische zorg is vooral gericht op het verlichten 
van de symptomen zoals pijn en benauwdheid in de 
laatste levensfase. 
 
Met grote dank voor hun inzet en kennis namen we 
afscheid van Richard Starmans en Ronnie Pater. Wij 
koesteren de betrokkenheid en kennis van de huidige 
hospiceartsen, Marlon de Groot en Mayke Franssen.  
 
Apotheker 
Paul Lebbink en zijn collega’s van Transvaal Apotheek 
staan het Jacobshospice al jaren terzijde met snelle 
levering van medicatie, maar zeker ook met advies. 
Paul sloot wekelijks aan bij het MDO.  
 
Geestelijke en spirituele zorg 
Wanneer gastbewoners behoefte hadden aan 
geestelijke begeleiding bij zingeving en spiritualiteit 
konden zij rekenen op begeleiding van Han Cuperus, 
doopsgezind predikant, Jan Tom Schneider, kerkelijk 
werker protestantse kerk of Carola Kruiswijk, ritueel 
begeleider. Zij verwezen ook wel door naar collega’s, 
zodat bewoners begeleid konden worden binnen de 
eigen geloofstraditie. 
 
 
 

 
 
 

 
Persoonlijk  
gastenplan 
 
 

Maatwerk is het sleutelwoord voor onze begeleiding 
van de gastbewoner en diens naasten. En juist dit 
maatwerk is in de beschreven drie jaar ingebed in 
goede afspraken en procedures. Zo is het primair 
proces van aanmelding tot overlijden en nazorg 
verbeterd en beschreven, zijn formulieren herzien en 
is de gebruikersovereenkomst tussen gastbewoner en 
Jacobshospice ontwikkeld. Met het MDO als leidraad 
vonden transparante gesprekken plaats met 
gastbewoners en naasten wanneer de levens-
verwachting niet meer paste bij het zijn in het 
hospice. 
 
Het aantal verzoeken om euthanasie is in de 
afgelopen jaren toegenomen. Niet alleen in de 
maatschappij, maar ook in ons hospice. In goed 
overleg met bestuursleden, verpleegkundig team, 
hospiceartsen en coördinatoren stellen we nu dat het 
vrijwel altijd mogelijk is om met goede palliatieve zorg 
onze gastbewoners comfort te bieden, zowel op 
lichamelijk als op existentieel niveau. Wanneer in 
sommige situaties palliatieve zorg te weinig verlichting 
biedt, dan kan het voorkomen dat euthanasie in het 
verlengde ligt van goede palliatieve zorg. Euthanasie 
vond dan ook enkele malen plaats in het hospice, 
maar was nooit de enige reden van opname in ons 
hospice. 
In 2022 begeleidden we twee gastbewoners die 
bewust stopten met eten en drinken. 

 
 

 
Feedback  
gastbewoners en naasten 
 
 
 

 
Gedurende de opname waren we alert om bij 
gastbewoners en naasten direct naar hun ervaringen 
te vragen om zo tijdens de opname nog beter in te 
kunnen spelen op specifieke vragen. 
Mascha nam deel aan de landelijke projectgroep van 
de VPTZ om de vragenlijst aan nabestaanden te 
herzien. Het Jacobshospice was een van de eerste 
hospices in de pilot met een landelijke, digitale 
vragenlijst. De eerste resultaten (en benchmark) 
kwamen medio 2021. Met regelmaat bekeken we de 
uitkomsten en stuurden zo nodig bij. 
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Opleiding en training 
 
 
 
 

Angela en Mascha gaven bijna maandelijks 
introductietrainingen waarbij de hospiceartsen, leden 
van het bestuur en verpleegkundigen ook hun aandeel 
hadden. Door het uitnodigen van zowel nieuwe 
vrijwilligers als vrijwilligers met een langere staat van 
dienst ontstond een unieke en leerzame 
groepsdynamiek. We ontwikkelden een nieuw 
programma voor vrijwilligers aan bed, gastvrijwilligers 
en kookvrijwilligers. De mentoren begeleidden de 
vrijwilligers aan bed en de gastvrijwilligers op weg 
naar het zelfstandig diensten draaien.  
 
Vanaf oktober 2021 startten we met (maandelijkse) 
kennissessies voor vrijwilligers en verpleegkundigen. 
De eerste thema’s (bejegening, eigen 
vergankelijkheid, rituelen, handmassage en 
kindgericht hospice) zijn goed ontvangen.  
Voor kookvrijwilligers nodigden we Erik-Jan de 
smaakman uit. 
 
Wanneer corona het enigszins toeliet, namen 
vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden deel aan 
de cursussen van de VPTZ, de landelijke vereniging. 
 
Gevolgde cursussen intern en VPTZ 

 2020 2021 2022 

Introductie VAB 3 9 18 

Introductie GV 0 9 16 

VPTZ-cursus 0 23 6 

 
We vertelden graag over ons Jacobshospice en 
deelden onze kennis met onder meer studenten 
(HBO-V en palliatieve zorg), het op te zetten 
respijthuis voor dak- en thuislozen HouseMartin en de 
Penitentiaire Inrichting Haaglanden. We ontvingen 
stagiaires HBO-verpleegkunde, lieten co-assistenten 
en huisartsen in opleiding een dag meelopen en 
Mascha gaf (online) lessen aan onder meer studenten 
op de oncologieafdeling van het ziekenhuis. Een van 
de vrijwilligers aan bed kon haar werk als stageplek 
gebruiken  voor haar opleiding Social Work. 

 
Leren van en met elkaar 
 
 

 
Binnen het Jacobshospice leerden we van elkaar 
tijdens het werken zelf, maar ook tijdens specifieke 
bijeenkomsten als de kennisavonden. In 2022 startte 
een groep van vrijwilligers en verpleegkundigen onder 
begeleiding van Joke Visser met intervisie. Het 
verpleegkundig team, de hospiceartsen en de 
coördinatoren kwamen eens per kwartaal (in 2022 
omgezet naar eens per half jaar) bijeen om casuïstiek 
te bespreken en hiervan te leren. 
 
Mascha nam namens het Jacobshospice deel aan de 
pilot Lerend Netwerk van de VPTZ. In deze pilot is het 
instrument zelfevaluatie ontwikkeld en vervolgens 
ook daadwerkelijk uitgevoerd. In december 2021 vond 
– digitaal – het dialooggesprek over de ingevulde 
zelfevaluatie plaats. De uitkomsten hiervan namen we 
mee in het opstellen van het meerjarenbeleidsplan. In 
de loop van 2022 is de pilot Lerend Netwerk omgezet 
in een reguliere groep met acht hospices verspreid 
over het land. Deelnemers ondersteunden elkaar in 
de uitvoer van de zelfevaluatie, waren gespreksleider 
bij elkaars dialooggesprekken en kwamen online bij 
elkaar om van elkaar te leren. Een waardevolle 
aanvulling! 
 

 

 
 
Feedback medewerkers en 
vrijwilligers 
 
 

 
Naast de zorg die de vrijwilligers geven aan 
gastbewoners en naasten, hebben zij zelf ook onze 
aandacht en zorg nodig. We introduceerden het 
jaargesprek: Angela ging op huisbezoek bij iedere 
vrijwilliger of maakte een wandeling. Waardevolle 
gesprekken met mooie inzichten en feedback op het 
reilen en zeilen binnen het Jacobshospice. 
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Organisatie en bedrijfsvoering 
 
 
 
 

 
Besturen 
Het Jacobshospice kent drie besturen: het bestuur van 
het Jacobshospice zelf, van de Stichting Vrienden en 
van de Fundatie Van Beijeren van Schagen. In 
september 2022 kon een mooie traditie eindelijk weer 
worden opgepakt: een gezamenlijk overleg tussen de 
drie besturen en de algemeen coördinator om samen 
de toekomst in te kijken. 
 
Het algemeen bestuur kon zich na de grote renovatie 
van 2019 weer bezig houden met de reguliere 
onderwerpen en vergaderde tweemaandelijks, altijd 
samen met de algemeen coördinator. Er was veel 
wisseling in de samenstelling, het meest opgeschrikt 
door het overlijden van Marcella Haak, die pas kort als 
secretaris was verwelkomd. 
 
De Stichting Vrienden van het Jacobshospice steunde 
in de verslagjaren wederom het Jacobshospice met 
financiële bijdragen. Geld (en middelen in natura) via 
particulieren, fondsen en bedrijven en met regelmaat 
giften van nabestaanden en enkele legaten vormen de 
basis.  
 
De Fundatie is eigenaar van het pand aan de Koningin 
Emmakade en is nauw betrokken bij het wel en wee 
van het Jacobshospice. 
 
De financiële resultaten over 2020, 2021 en 2022 
staan vermeld in de diverse jaarrekeningen. 
 
Bestuursleden   

Jacobshospice 
 
 

Bram Schinkelshoek, voorzitter [tot 1 juli 
2020] 
Lidy Zaat, voorzitter [per 1 juli 2020] 
Asli Turkes, secretaris [tot 1 september 
2020] 
Marcella Haak, secretaris [1 september 
2020 – september 2021] 
Marion Petit, secretaris [per november 
2021] 
Aat van Rhijn, penningmeester 
Alexander de Mol van Otterloo, lid [tot 
medio 2020] 
Christian Rosenberg Polak, lid 
Willem van Gijn, lid [per medio 2020] 

Stichting 
Vrienden van het 
Jacobshospice 

Dietz von Maltzahn, voorzitter (tot 1 maart 
2022] 
Cornelis van Aerssen [vanaf 1 maart 2022] 
Hugo Huyssen van Kattendijke, 
penningmeester 
Karlijn de Mol van Otterloo, secretaris 
Aat van Rhijn, lid 
 

Fundatie Van 
Beijeren van 
Schagen 

Dr J.C.A. (Alexander) de Mol van Otterloo 
(voorzitter) 
Jhr. J.C.P. (Jan Pieter) de Beaufort 
(Penningmeester) 
Drs. F.C. (Cornelis) baron van Aerssen 
Beijeren van Voshol 
Dr. W. (Willem) van Gijn 
Drs. W.P.A. (Willem) Boellaard [vanaf mei 
2022] 
Mr J.C. (Johan) baron van Haersolte [vanaf 
mei 2022] 

 
 
Administratie en processen 
In de loop van de afgelopen jaren zijn alle papieren 
dossiers vervangen door digitale verslaglegging en zijn 
administratieve processen vereenvoudigd. Onder 
meer de aanschaf van HospiceOnline voor registratie 
gastbewoners, vrijwilligers, facturering eigen bijdrage 
en het rooster vrijwilligers en coördinatoren leidde tot 
minder uren administratie en eenvoudiger werken. 
 
Het handboek vrijwilligers werd een levend document 
waarin alle werkafspraken beschreven zijn. Maatwerk 
rondom gastbewoners en naasten bleef altijd leidend, 
maar het handboek bleek een welkome aanvulling in 
het samen werken.  
 
 
Publiciteit  
In de zomer van 2020 is hard gewerkt aan een nieuwe 
website voor het Jacobshospice. Samen met Jan 
Bakker van Matglas is de basis gelegd en daarna heeft 
Mascha de content verzorgd. In het landelijk 
onderzoek naar de 100 beste hospicewebsites zijn we 
uitgekomen op een mooie achtste plaats. 
 
De tweewekelijkse interne nieuwsbrief vanuit het 
coördinatieteam voor alle betrokkenen bij het 
Jacobshospice wordt goed gelezen en gewaardeerd.  
 
In november 2021 verscheen een interview met 
Mascha op de website van het Netwerk Palliatieve 
Zorg Haaglanden. 
 
Externe contacten 
De contacten met hospices in de regio, met de 
landelijke brancheorganisatie VPTZ en het netwerk 
palliatieve zorg van Vereniging Transmurale Zorg Den 
Haag zijn – vanwege corona eerst vooral digitaal – 
aangehaald en verdiept. 
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(ver)tellen, leren, bedenken, doen 
Het Jacobshospice heeft het kwaliteitskompas 
omarmd en in dit jaarbericht vertelden we wat we 
leerden, bedachten en deden. 
 
We kijken uit naar de komende tijd en werken aan 
een nieuw meerjarenbeleidsplan. Input hiervoor komt 
onder meer de uitkomsten van de zelfevaluatie, het 
dialooggesprek, de resultaten van de feedback 
vragenlijsten nabestaanden, de trends in de 
jaargesprekken en de beleidssessies rondom de 
praatplaat met de metafoor van de boom: 
diepgeworteld in de warmte, die we zo graag 
behouden! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Koningin Emmakade 160 

2518 JL Den Haag 
Tel. 070 308 10 81 

info@jacobshospice.nl 
www.jacobshospice.nl 

 
Stichting Vrienden van het Jacobshospice 

p/a Koningin Emmakade 160 
2518 JL Den Haag 

www.steunhetjacobshospice.nl 
IBAN NL46RABO0129948284 

 
Eindredactie en opmaak: Mascha de Haan 

Afbeeldingen: eigen archief  
 

Het Jacobshospice is lid van 
koepelorganisatie VPTZ  

(Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) 

mailto:info@jacobshospice.nl
http://www.jacobshospice.nl/
http://www.steunhetjacobshospice.nl/

