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In ons huis 2020 
 

Realisering fysieke uitbreiding   
In januari 2020 is begonnen met een grondige verbouwing van het deel van de oude pastorie, direct 
naast het Stadshospice. Hierbij zijn twee extra gastenkamers, een familiekamer en een grote 
badkamer met hoog/laagbad gerealiseerd, dit alles op de begane grond. Hierdoor zijn al lang 
gekoesterde wensen in vervulling gegaan.  
Door het uitbreken van de coronacrisis heeft de definitieve oplevering langer op zich laten wachten 
evenals daarna het in gebruik nemen van de nieuwe ruimtes. Een voordeel van dit laatste was dat de 
kamers beschikbaar waren als opvang in het geval een van onze gasten met corona besmet zou 
raken, wat ons mede de ruimte heeft gegeven het hospice tijdens deze periode open te houden. 
Deze optie hebben we in één geval daadwerkelijk moeten gebruiken.  
 

Toelichting op voortgang van de activiteiten - corona 
Door corona is de in april geplande scholing van de VPTZ ‘De Bedoeling’ eerst uitgesteld naar de 
herfst en daarna naar het voorjaar van 2021. Ook de reguliere vrijwilligersbijeenkomsten zijn eerst 
komen te vervallen en daarna via zoom-sessies weer opgestart.  
Daarnaast zijn de plannen voor een educatieve voorstelling, de herdenkingsbijeenkomsten en het 
uitje komen te vervallen. In plaats van de herdenkingsbijeenkomsten zijn de door de vrijwilligers 
geschreven teksten naar de nabestaanden toegestuurd. 
De fysieke bijeenkomsten zijn, zeker ook door de vrijwilligers, erg gemist. 
 
Van maart tot en half december is een van de reguliere gastenkamers gesloten en hebben we ingezet 
op maximaal 3 gasten. Hierdoor nam de druk op de vrijwilligers en het proces zover af dat we op een 
goede manier open konden blijven.  
Een deel van de vrijwilligers heeft zich voor kortere of langere periode teruggetrokken, dan 
wel als eigen beslissing  of door quarantaines. Daartegenover stond dat veel vrijwilligers ook extra 
beschikbaar waren aangezien hun werk in het hospice vaak de enige activiteit buitenshuis 
was. Ook werden er andere vormen gevonden: medische studenten stonden tijdens de eerste 
golf stand-by, boodschappen en soms maaltijden werden aangeleverd en 8 maanden lang is een van 
de schoonmakers wiens werk was gestopt door de lockdown, als ‘vrijwilliger’ ingezet voor het 
schoonmaken van de algemene ruimtes op kosten van de oorspronkelijke opdrachtgever.  
Er is 1 uitbraak van corona in huis geweest: een van onze gasten, zeven vrijwilligers, twee 
verpleegkundigen en een coördinator zijn op dat moment besmet geraakt. De consequenties waren 
voor iedereen verschillend maar hebben diepe indruk gemaakt en zijn tot op de dag van vandaag 
voelbaar.  
  

Aantal gasten en verblijfsduur    
In 2020 verbleven er 37 gasten in het hospice.  
De duur van het verblijf is altijd zeer divers. In 2020 was de kortste verblijfsduur 3 dagen en de 
langste 183 dagen. Gemiddeld verbleef een gast 34 dagen in het hospice.  



In 2020 waren er ca 55 vrijwilligers verbonden aan het hospice om de zorg te kunnen realiseren.  
  

  
  

Knelpunten  
Zoals voor elke hospice in Nederland geldt, krijgt ook de Stichting Hospice Utrecht haar begroting 
niet rond met uitsluitend subsidiegelden.  
Naast de jaarlijkse subsidie van VWS, de eigen bijdrage van de gasten, de subsidie van de gemeente 
Utrecht en de inkomsten via onderaannemer schap bij Thuiszorgorganisatie Careyn, zijn wij 
afhankelijk van donaties. Zowel de regeling met Careyn als de inkomsten via donaties zijn onzeker.  
  

Vrijwilligers werven  
Zoals de meeste vrijwilligersorganisaties hebben wij altijd ruimte voor nieuwe collega’s, met name 
mensen die beschikbaar zijn om in de nacht te waken.  
We werven voortdurend via de vrijwilligerscentrale en advertenties via lokale krant de DUIC. 
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