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Voorwoord Raad van Toezicht 
 
In dit jaarverslag wordt zoals gebruikelijk teruggekeken op de activiteiten welke in het afgelopen jaar 

hebben plaatsgevonden. Na een door de coronapandemie enerverend 2020 was 2021 een relatief 

rustig jaar van herstel met weinig nieuwe activiteiten in relatie tot de normale bedrijfsvoering. 

2021 was echter wel een ontzettend arbeidsintensief jaar omdat het bijna geheel in het teken stond 

van de nieuwbouw die in 2022 van start gaat.   

 

In 2021 is de Raad van toezicht maar liefst 10 keer bijeengekomen. Een noodgedwongen herziening 

van de in 2020 ingezette strategie, heeft namelijk uiteindelijk geleid tot een besluit om een nieuw 

hospice in Middelharnis te gaan bouwen. In al de bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen aan 

bod gekomen: 

- De herziening van de strategie in relatie tot de beoogde samenwerking met de 

Catharinastichting. 

- Keuze locaties binnen de herziene strategie 

- Onderbouwing en keuze voor doelgroepbedden 

- Onderbouwing en keuzes m.b.t. de medische zorg 

- De bestemmingsplanwijziging van de locatie Johannespolder 

- Evalueren, bijstellen en vaststellen van het projectplan nieuwbouw 

- Evalueren, bijstellen en vaststellen van het communicatieplan rondom de nieuwbouw 

- Het bespreken van de concept koopakte  

- Het evalueren, bijstellen en vaststellen van het fasedocument voorlopig ontwerp 

 

In de reguliere vergaderingen zijn naast de huidige stand van zaken m.b.t. zorg en personeel en de 

financiën, de volgende onderwerpen aan bod gekomen.  

- Zorgbonus 2021 

- Begroting 2021 

- De WBTR; de wet bestuur en rechtspersonen 

- De trendanalyse palliatieve zorg 

- Aansluiting bij ZorgDomein 

- De opzet van een uitgebreid elearning programma voor verpleegkundigen en vrijwilligers  

- De pilot van Fibula/PZNL 

 

Ondanks de goede bezettingsgraad is het niet gelukt om met een positief financieel resultaat af te 

sluiten. Het bedrijfsresultaat was licht negatief, omdat we in 2021 een kleiner bedrag aan giften en 

legaten hebben mogen ontvangen in vergelijking tot 2020. 

Niettemin willen we alle donateurs en iedereen die Calando een warm hart heeft toegedragen 

hartelijk danken. Bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers, die keer op keer 

hun veranderingsbereidheid tonen en altijd weer hun schouders eronder zetten, ondanks dat velen 

van hen, al lang werkzaam zijn binnen hospice Calando. 

 

Het was wederom hartverwarmend om te zien hoe bewoners en familie werden verzorgd en 

ontzorgd tijdens hun verblijf in Calando.  

 

Namens de Raad van Toezicht  

Adri Robijn, voorzitter 
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Van de Raad van Bestuur 
 
In de veronderstelling om de koers te kunnen vervolgen die in 2020 ingezet was op het gebied van 
mogelijke uitbreiding van ons hospice op Voorne-putten, moest op 23 februari 2021 plots het roer 
om. Op deze datum werd duidelijk dat later in 2021 een nieuw hospice met 8 bedden zijn deuren zou 
openen in Rozenburg. Aangezien dit nieuwe hospice en  Hospice Calando zouden voorzien in de 
normatieve hospicebehoefte in het adherentiegebied is besloten om dit traject niet verder te 
vervolgen, maar in te zetten op versterking c.q. uitbreiding van het hospice aanbod op Goeree 
Overflakkee. Om echter te kunnen voldoen aan de wens om innovatieve hospicezorg en daarmee 
kwalitatieve hoogwaardige palliatieve zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, is 
gekozen voor een strategie, waarbij én het aantal reguliere hospicebedden wordt uitgebreid én 
ingezet wordt op die zogenaamde toegankelijkheid middels doelgroepbedden. Toegankelijkheid dus 
voor die doelgroep, die nu vaak in het reguliere hospicecircuit wordt gemeden. Om deze strategie 
gestalte te geven, is nieuwbouw             noodzakelijk. In feite zijn we daarmee terug aan het begin. Tenslotte 
is Calando in 1998 opgericht omdat de reguliere zorg onvoldoende kon voorzien in hospicezorg. Nu 
kunnen we voorzien in de vraag, maar helaas niet voor iedereen. 
 

Op zoek naar geschikte locaties c.q. bouwkavels zijn er uiteindelijk 2 locaties gevonden en 
gewogen. M.b.t. de nieuwbouw leek in eerste instantie de op handen zijnde verkoop van de 
voormalige personeelsflat van CuraMare, gelegen aan de boezemweg te Dirksland, een 
uitgelezen mogelijkheid om op die betreffende locatie een nieuw hospice te bouwen. Een 
uitgelezen mogelijkheid temeer omdat deze locatie zich bevindt in Dirksland, dichtbij de 
huidige locatie en op een steenworpafstand van het ziekenhuis, waarbij in feite alles bij het 
oude zou blijven in vooral medische, logistieke en personele zin. Deze optie werd dan ook 
vanwege die redenen, sterk omarmd door zowel de Raad van Bestuur, de Raad van 
Toezicht, de cliëntenraad, personeel en vrijwilligers. 

 
Echter bleek al snel dat de beoogde exploitatie van doelgroepbedden en de beoogde 
verblijfskwaliteit van invloed is op de fysieke omvang van de nieuwbouw, waarbij helaas de 
conclusie moest worden getrokken dat de locatie Boezemweg te klein is voor het gewenste 
programma. Dit programma kan feitelijk alleen maar worden gerealiseerd, wanneer ook het 
achterliggende terrein wordt aangekocht, met uiteraard gevolgen voor wat betreft het totale 
investeringsbedrag. Mede door andere haken en ogen werd de locatie Boezemweg minder 
aantrekkelijk en kreeg de locatie Middelharnis langzaam maar zeker de voorkeur, met dien 
verstande dat de huidige locatie in  Dirksland moet worden opgegeven. 

 
Omdat intern onderzoek uitwees dat het huidige niveau van de medische zorg, mits deze 
anders wordt georganiseerd, kon worden gehandhaafd op de locatie in Middelharnis en 
daarnaast de conclusie kon worden getrokken dat de nabijheid van het ziekenhuis weliswaar 
voordelen biedt, maar niet van cruciale aard is, is in nauw overleg met de Raad van Toezicht, 
de cliëntenraad, personeel en vrijwilligers, besloten om Dirksland te verlaten en ons te gaan 
vestigen in Middelharnis.  
 
We zijn trots en blij dat we deze innovatieve en ambitieuze nieuwbouw kunnen gaan realiseren in 

2022. U zult begrijpen dat 2021 bijna volledig in het teken heeft gestaan van de herziene strategie en 

de nieuwbouw. 

Een nieuwbouw met een zodanige investering  dat Calando zelf dit niet zou kunnen financieren. 

Daarom is er een bouwaanvraag ingediend bij de Stichting Voorzieningenfonds welke is gehonoreerd. 

Hierdoor kan zowel Calando als het voorzieningenfonds iets tastbaars teruggeven aan de bevolking 
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van de Zuid-Hollandse eilanden, maar in het bijzonder aan de Flakkeese bevolking, die door hun 

jarenlange           financiële steun in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen hebben bijdragen aan 

het bestaansrecht van Hospice Calando in het verleden, het heden en in de toekomst. Laat het vooral 

duidelijk zijn, dat zonder hun steun dit nooit mogelijk zou zijn geweest. Ontzettend dankbaar zijn we 

voor dit alles. 

 

John Kremers 
Heike Noordzij 
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Zorg 
 

Verleende zorg 

In 2021 verbleven 47 mensen in Calando: 25 mannen en 22 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 
78 jaar. De leeftijden liepen uiteen van 52 tot 95 jaar. 26 bewoners waren afkomstig van Goeree-
Overflakkee, 15 van Voorne-Putten en 6 van elders. 18 bewoners kwamen naar Calando vanuit de 
thuissituatie, 19 vanuit het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en 10 bewoners vanuit een ander 
ziekenhuis. De aard van de ziekte was bij 40 bewoners van oncologische aard. Verder kwam 
hart/nierfalen voor. 
39 bewoners overleden in Calando, 2 bewoners verlieten het hospice om weer naar huis te gaan (na 
symptoombestrijding en of respijtopname) en 1 bewoner is overgeplaatst naar een andere 
zorginstelling.  
5 bewoners verbleven in de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 in Calando en worden 
meegenomen naar het verslagjaar 2022. De gemiddelde opnameduur was 35,4 dagen (in 2020 was 
het 19,5 dagen), variërend van 2 tot 270 dagen.  
2 bewoners verbleven langer dan drie maanden in Calando. 12 bewoners verbleven een week of 
korter in Calando. 
Het bezettingspercentage bedroeg 84% t.o.v. 58,9% in 2020.  
 

Belangrijke ontwikkelingen 

Trendanalyse palliatieve zorg 
Het in 2020 verschenen rapport ‘Trendanalyse palliatieve zorg’ beschrijft 8 trends voor de komende 
10 jaar. In 2021 is dankbaar gebruik gemaakt van dit rapport in het kader van de eerdergenoemde 
herziening van de strategie. Gekeken is wat de impact van deze trends en ontwikkelingen zijn op de 
palliatieve zorg in Calando. De relevante ontwikkelingen van de 8 trends zijn samengevat en 
ondergebracht in de thema’s ‘ontwikkeling zorginhoudelijk, ‘positie Calando in zorgnetwerk’, 
‘ontwikkelingen binnen de informele zorg’, ‘ontwikkelingen in de formele zorg’, en ‘ontwikkelingen in 
kwaliteit van zorg’.   

 
Aansluiting bij ZorgDomein 
In het verslagjaar hebben we voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij ZorgDomein met 
ingang van januari 2022. Via ZorgDomein kunnen verwijzers patiënten digitaal, dus snel en foutloos, 
naar ons verwijzen. De voordelen zijn legio: relevante medische informatie is automatisch ingevuld in 
de verwijsbrief c.q. het uitvoeringsverzoek en de verwijzer krijgt van ons 
alle actuele informatie over het zorgtraject, de benodigde voorbereiding en de geldende 
verwijscriteria. Belangrijk in de voorbereiding was om te kijken met welke zorgproducten Calando in 
ZorgDomein te vinden is. Deze producten zijn: 

- Een verwijsafspraak voor opname in het Hospice voor patienten met een ELV-palliatief 
- Een verwijsafspraak voor opname in het hospice voor patienten met een Wlz indicatie 
- Een verwijsafspraak voor een teleconsult palliatieve zorg 
- Een uitvoeringsverzoek palliatieve pijnbestrijding en of sedatie 

 
 
Harmonisatie “telefonische consultatie 
Het door het IKNL-geïnitieerde harmonisatieproject “telefonische consultatie”, gericht op kwaliteit, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en eenduidige financiering, heeft in 2020 geleid tot een 
complete herziening van de werkwijze van het Mobiel Palliatief Team. Ondanks deze nieuwe 
werkwijze bleken er in 2021 een aantal grote verschillen te bestaan tussen de zienswijze van het MPT 
calando en de huisartsen. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over nieuwe voorwaarden en 
een nieuwe werkwijze die in het verslagjaar zijn beslag heeft gekregen.  
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1e lijn geestelijke verzorging 
Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en 
ouder, palliatieve patiënten (inclusief naasten) en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De 
regeling geldt ook voor nabestaanden die net een dierbare hebben verloren, of voor ouders en hun 
ernstig zieke kind.  
In 2021 zijn er voorbereidingen getroffen voor de overgang van lokale centra voor levensvragen naar 
meer groot regionale centra voor levensvragen, welke ook de penvoering gaan doen en de 
subsidieaanvragers worden. Per 1 januari 2022 zal Hospice Calando niet langer meer 
subsidieaanvrager zijn. 
 
Speerpunten toekomstig beleid – Beleidsplan 2021-2025 
In overleg met de RVT zijn de speerpunten benoemd die de komende 5 jaar uitgewerkt moeten 

worden. Deze speerpunten hebben geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan 2021-2025.  

Nazorg  

Na het overlijden is er binnen zes weken een evaluatie, die of telefonisch of door een persoonlijk 

contact tot stand komt. Dan wordt besproken hoe de zorg is ervaren, hoe het gaat met de 

nabestaanden en of er behoefte is aan meer nazorg. Als er meer deskundigheid gewenst is, verwijst 

Calando naar de eigen huisarts, die vervolgens kan doorverwijzen naar een andere instelling. 

Voorheen werd via tevreden.nl om een digitale evaluatie gevraagd. Eind 2019 is overgestapt naar 

een ander online platform, n.l. qualiview. In 2021 is het werken met dit online platform verder 

gefinetuned. Veel high care hospices gebruiken dit platform, waardoor een goede benchmark 

mogelijk is. Gedurende het verslagjaar zijn er geen klachten geuit. Relevante op en of aanmerkingen 

van nabestaanden zijn in de diverse teamoverleggen besproken.  

 

Herdenkingsbijeenkomst  

De jaarlijks terugkerende herdenkingsdienst is in 2021 niet doorgegaan. In plaats daarvan is er een 

vooraf opgenomen herdenkingsvideo door LuiZter gedeeld met alle nabestaanden. Deze bijzondere 

manier van herdenken is door de nabestaanden enorm op prijs gesteld.  

 

Spirituele zorg 

De geestelijk verzorger, Dhr. G. Vogel is voor 8 uur per week verbonden aan hospice Calando. Ook in 

2021 heeft hij met regelmaat een bezoek gebracht aan onze bewoners en zoveel als mogelijk heeft 

hij de MDO’s bijgewoond. De meerwaarde hiervan voor de vierdimensionale zorg is duidelijk. 

 

De professionals  

De medische zorg in Calando is in handen van vier artsen; mevrouw Noordzij-Nootenboom, de heer 

De Vos, mevrouw Dietvorst en mevrouw Hoogerbrugge. Elke dag krijgen de bewoners bezoek van 

een van hen. Ook zijn de artsen beschikbaar als consulent voor het MPT-Calando en voor 

calamiteiten in Calando.  

Binnen het team van Calando is de teamsamenstelling ietwat gewijzigd. 1 personeelslid heeft 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de organisatie verlaten. De uitstroom 

blijft onverminderd laag.   

 
De vrijwilligers  
Vrijwillige, maar niet vrijblijvende inzet van vrijwilligers is onmisbaar binnen het functioneren van ons 

hospice. In 2021 waren er in totaal 50 vrijwilligers werkzaam voor Calando. 38 vrijwilligers werken in 

het hospice en zijn belast van het uitvoeren van verzorgende en licht huishoudelijke taken. Daarnaast 

functioneren zij als gastvrouw of gastheer en zijn zij verantwoordelijk voor de huiselijke sfeer. De 
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meeste vrijwilligers werken in het hospice gedurende 6 uur per dienst en gemiddeld 1x per week. 

Deze inzet wordt 24 uur per dag gerealiseerd. In de thuiszorg hebben we in 2021 twee keer hulp 

kunnen bieden door middel van vrijwilligers.  

Het transport van linnen goed en maaltijden werd door 7 personen gerealiseerd, in totaal zo’n 365 

uur. Het tuinonderhoud wordt gedaan door een tweetal vrijwilligers.  

De voorbereiding van de vrijwilligersavonden, die gelukkig weer konden plaatsvinden is in handen 
van de vrijwilligerscommissie. De volgende onderwerpen kwamen in 2021 aan de orde:   

- De nieuwbouw 
  - Het Rooster 
 - Personele aangelegenheden 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2021 was 0,42%. Ondanks de nasleep van de coronapandemie een zeer laag 
ziekteverzuim exclusief zwangerschap en daar zijn we uiteraard erg trots op 
 

Het MPT Calando  

 
Huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerste lijn kunnen het Mobiel Palliatief Team (MPT) 

consulteren. Dit betreft een telefonisch consult en bij hoge uitzondering een bedside consult, waarbij 

de consulent thuis op bezoek gaat bij de betrokkene en daar ter plaatse de huisarts of betrokkene 

adviseert over bepaalde interventies. Het MPT adviseert op het gebied van palliatieve zorg en 

ondersteunt bij interventies, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een pomp voor pijnbestrijding of bij 

palliatieve sedatie. Dat kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Er zijn vier medisch en vijf 

verpleegkundig consulenten betrokken bij MPT-Calando. Wanneer er bijvoorbeeld een pijnpomp 

geadviseerd wordt, vindt de uitvoering daarvan plaats door het Specialistisch Acuut Thuiszorgteam 

(SPAT) van CuraMare en wijkteams van Careyn en buurtzorg.  

De consulenten van het MPT worden met regelmaat bijgeschoold, maar door de coronacrisis hebben 

er geen bijscholingen plaatsgevonden. Gedurende het verslagjaar verleende het MPT Calando in 

totaal 146 consulten.  

 

Onderzoek  
 
Cascade 

Ook het jaar 2021 stond voor Cascade weer voor een belangrijk deel in het teken van de 

coronapandemie. De pandemie had een grote impact op de inzet van vrijwilligers en van 

beroepskrachten, zowel op persoonlijk vlak als ook op de organisaties binnen Cascade. In de zomer 

leek corona even naar de achtergrond te verdwijnen, maar in het najaar laaide de pandemie weer 

op. Gelukkig konden dit jaar de bijeenkomsten ‘Kunst kijken’ wel doorgaan. Daarnaast zijn er genoeg 

andere positieve ontwikkelingen te melden en hebben we als ons Cascade ook in 2021 ingezet op het 

gebied van zorg, onderzoek en onderwijs!    

Onderzoek 

 In 2021 is de studie “Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?” 

afgerond. Uit deze studie blijkt dat reutelen in de stervensfase in de helft van de gevallen kan 

worden voorkomen door preventief het medicijn scopolaminebutyl toe te dienen. De 

resultaten van deze studie werden op werden in oktober gepresenteerd op het 

wereldcongres van de European Association for Palliative Care (EAPC) en gepubliceerd in 

het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.  
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 Het onderzoek naar het verwijsproces van patiënten die binnen drie dagen na opname in het 

hospice overlijden is in 2021 voortgezet. Onderzocht wordt wat redenen zijn om deze 

patiënten toch nog naar een hospice over te plaatsen. Een samenvatting van het onderzoek 

is in december 2021 ingediend voor het congres van de European Association for Palliatieve 

Care, en werd geaccepteerd voor een mondeling presentatie   

 Ook zijn wederom de jaarlijkse cijfers over de ligduur binnen de instellingen van Cascade 

verzameld. Doel hiervan is mogelijke ontwikkelingen in de (gemiddelde) ligduur binnen de 

hospices inzichtelijk te maken.  

 In 2021 werd gestart met het iLIVE project zijn gestart. Het iLIVE project is een groot 

Europees project waaraan 11 landen meedoen. Onderzocht wordt hoe mensen aankijken 

tegen de laatste levensfase en wat hun voorkeuren zijn. Cadenza Zuid, Calando en het 

Erasmus MC nemen deel aan een onderzoek waarin de geautomatiseerde advisering over 

medicatiegebruik geëvalueerd wordt.  

 Er werden twee community projecten uitgevoerd: ‘het voorkomen van 

valincidenten in de palliatieve fase’ en ‘palliatieve sedatie binnen hospices’.   

 

Bijeenkomsten 

 In mei werd een onlinebijeenkomst “Muziek in de palliatieve fase” georganiseerd. Marcella 

van der Heijde, muziektherapeut uit het Erasmus MC vertelde over het belang van muziek 

(afleiding, vermindering van pijn) en gaf aan waar je op moet letten bij het inzetten van muziek 

in de palliatieve fase. Daarna speelde zijn zelf muziek voor de 25 deelnemers.  

 In november werden twee bijeenkomsten over “Kunst kijken”, georganiseerd in samenwerking 

met de kunstzinnig therapeut en geestelijk verzorgers vanuit het Erasmus MC. Het waren twee 

inspirerende avonden: één voor 25 vrijwilligers, waarbij ook de kunstroute door het Erasmus 

MC gevolgd werd, en een avond voor beroepskrachten waarbij gekeken werd hoe kunst kijken 

kan helpen om naar de patiënt te kijken.  

 

Overig  

 De website www.cascade-palliatievezorg.nl werd verder aangevuld met informatie over 

onderzoek binnen Cascade.   

 Er was overleg met de netwerk Stadgewest Breda en het netwerk Palliatieve Zorg Bergen op 

Zoom, Roosendaal, Tholen over de organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst voor de 

hospices in 2022.  

 De stuurgroep vergaderde vier keer in 2021, de werkgroep Zorg en Onderwijs kwam viermaal 

bijeen en de werkgroep Zorg en Onderzoek ook vier keer. In oktober vond een gezamenlijke 

bijeenkomst plaats. 

 Door de werkgroep Zorg en Onderwijs werd een notitie over fondswerving opgesteld. 

 In november 2021 vond de jaarlijkse hei middag plaats waar alle stuur-en werkgroep leden 

bij aanwezig waren.  

 Er verschenen twee nieuwsbrieven in 2021. 

 

Deskundigheidsbevordering  
 

  ALOGO: elke tweede woensdag van de maand komen huisartsen uit de regio bijeen om over 
ingewikkelde cases te spreken met de specialisten op het gebeid van palliatieve zorg en om 
onderling ervaringen te delen. Gedurende 2021 hebben alle ALOGO-bijeenkomsten online 
plaatsgevonden 

 

http://www.cascade-palliatievezorg.nl/
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 Drie keer hebben we een huisarts in opleiding (HAIO) een stage van minimaal 2 maanden 
kunnen bieden. De medische zorg wordt dan verricht door de student onder supervisie van 
de dienstdoende hospicearts.  

 

 De BHV-training heeft in juni 2021 plaats gevonden  
 

 De basisscholing palliatieve zorg heeft in 2021 niet plaatsgevonden vanwege de nasleep van 
de coronapandemie. Normaliter volgen verpleegkundigen en verzorgenden van andere 
instellingen deze opleiding zes dagdelen. Aan de orde komt wat palliatieve zorg is, de 
verpleegkundige en medische benadering, communicatie, psychosociale hulp, spirituele zorg 
en zingeving, en de ethiek van de palliatieve zorg. De afsluiting van de opleiding bestaat uit 
een eindopdracht, die de deelnemers in de eigen organisatie uitvoeren. Medewerkers van 
Calando en Nieuw Rijsenburg fungeren als docent. De algehele leiding is in handen van de 
netwerkcoördinator.  

 

 In het kader van de deskundigheidsbevordering zijn we in 2021 gestart met een uitgebreid 
elearning programma voor verpleegkundigen en vrijwilligers. Online kunnen de 
verpleegkundigen de lesstof tot zich nemen en toetsen of zij de stof voldoende beheersen. 

 

Evenementen  
 
Markten  
Een vaste groep vrijwilligers bemant meerdere malen per jaar een marktkraam om bekendheid aan 
Calando te geven, het vrijwilligerswerk te promoten en extra inkomsten te genereren door o.a. 
Calando-koek te verkopen. Door de nasleep van de coronapandemie heeft het promotieteam geen 
enkele keer acte de présence kunnen geven  
 
Kerstviering  
De kerstviering voor de bewoners heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Ook de kerstbijeenkomst voor 
personeel en vrijwilligers kreeg dit jaar geen vervolg. De kerstpakketten die normaliter op deze 
bijeenkomst worden uitgedeeld, zijn in 2021 thuisbezorgd.  
 

Giften 
 
We ontvingen in 2021 een bedrag van € 38.296 aan giften, donaties en legaten. Vanwege de 
coronapandemie waren er in het verslagjaar geen andere opbrengsten vanuit evenementen.   
Veel giften waren afkomstig van kerken en dankbare families. . Verjaardagen en jubilea waren 
aanleiding om aan Calando te denken. Ook de giftenbussen in winkels en in het winkeltje van de hal 
in het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, genereren onverwacht veel opbrengst. Soms oormerken 
mensen hun gift omdat ze tijdens het verblijf merken dat er nog behoeftes zijn, zoals bv een serre of 
een airco. De familie geeft dan geld met de bedoeling dit te realiseren.  
 

Lidmaatschappen 
 
Netwerk ZHE  
Alle zorgaanbieders zijn deelnemer van het Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE). Calando vervult 
de voorzittersrol. Er is op Goeree-Overflakkee een sub-netwerk.  
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Palliactief  
Palliactief is de multidisciplinaire beroepsvereniging voor werkers in de palliatieve zorg. De artsen, 
enkele verpleegkundigen, de maatschappelijk werker en de geestelijk verzorger zijn lid. Zij wonen de 
algemene ledenvergaderingen bij en genieten korting bij evenementen. Palliactief is een van de 
gesprekspartners voor de overheid en behartigt de belangen zowel nationaal als internationaal.  
 
Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)  
Calando is lid van de AHzN. Lidmaatschap is alleen mogelijk voor hospices die het Keurmerk 

Palliatieve Zorg hebben behaald of binnen een vastgestelde tijd gaan halen. Zes keer per jaar komen 

de leden van de AHzN bij elkaar. De eindverantwoordelijken van de organisaties bespreken dan 

allerlei relevantie onderwerpen die bijdragen aan de kwaliteit, maar ook het imago van Hospices. Er 

is een nauwe samenwerking met Palliactief en Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) om 

besprekingen op de juiste plaats te voeren, of om met elkaar af te stemmen. Vanuit de AHzN is er 

veel contact met landelijke organisaties, zoals CIZ, ACTIZ, Perspekt, VWS, ZN en NZA.  
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Financiën  
 

In dit jaarverslag ziet u naast de controleverklaring van de accountant, een beknopte samenvatting 

van de jaarrekening 
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Algemene gegevens  

 

 
 
 
Adres:      Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland  
Postadres:     Postbus 42, 3247 ZG Dirksland  
Telefoon:     0187 - 609147   
Fax:      0187 – 609148  
Internet:     www.calando.nl  
E-mail:     info@calando.nl  
Bankrekeningnummer:  
Stichting Palliatieve Zorg   NL22 RABO 03512.13.767  
Stichting Voorzieningenfonds  NL26 RABO 03141.18.373  
 
Aangesloten bij:  
VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, de landelijke vrijwilligersorganisatie, Associatie 
Hospicezorg Nederland, Leerbedrijf SBB (voorheen Calibris)  
 
Raad van Toezicht  
De heer A. Robijn, Voorzitter  
De heer A.J. van der Vlugt, vice voorzitter  
De heer mr. C.N. Schuring, lid 
Mevrouw drs. V. de Wolf, lid,  
De heer A.J. Heij, lid   
Mevrouw drs. A. Roks, lid 
Secretariële ondersteuning, mevr. G. van Velzen / mevr Koedam 
 
Raad van Bestuur  
De Heer J.C.A. Kremers MaH, Algemeen directeur-bestuurder:  
Mevrouw drs. H.S. Noordzij-Nooteboom, Medisch directeur-bestuurder:  
 
Nevenfuncties RVB  
Mevrouw drs. H.C. Noordzij-Nootenboom - Internist-hematoloog-oncoloog in Het Van Weel-
Bethesda Ziekenhuis  
 
Dhr. J.C.A. Kremers-MaH: Dhr. Kremers bekleedt geen nevenfunctie  


