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Begin 2013 werd na een grondige verbouwing
en uitbreiding het gebouw aan de Vivaldilaan
weer in gebruik genomen. Na wat kleine aanloopproblemen voelde iedereen zich al heel
snel thuis, en inmiddels wordt er druk gebruikgemaakt van de nieuwe faciliteiten. Het is bijzonder plezierig dat nu voor bijeenkomsten en
vergaderingen geen beroep meer op derden
hoeft te worden gedaan.
Wat betreft de personele organisatie is besloten de functie van algemeen directeur te verlichten door meer verantwoordelijkheden over
te dragen aan het team van verpleegkundigen.
Dit blijkt in de praktijk goed te werken. Meer
hierover in dit jaarverslag.
Mede door de hoge bezettingsgraad werd na
jaren van verlies een positief financieel resultaat behaald van maar liefst ruim 85.000 euro.
Er behoeft dit jaar dus geen compensatie vanuit het Voorzieningenfonds plaats te vinden.
Eind 2013 heeft dr. Van der Velden aangegeven zijn functie van medisch directeur neer te
willen leggen. Dit om, gezien de leeftijd van
beide directieleden, een gefaseerde wisseling
mogelijk te maken.
Dr. Van der Velden is vanaf de oprichting sterk
betrokken geweest bij Calando. Na een moeizaam begin, met weinig financiële middelen
en weinig bekendheid onder de bevolking,
kunnen wij mede door zijn leiding en betrokkenheid constateren dat er een heel ander
Calando is ontstaan. Geen financiële zorgen
en een breed draagvlak onder de bevolking
van Goeree-Overflakkee en daarbuiten. Wij
zijn de heer Van der Velden dan ook veel dank
verschuldigd voor zijn inzet en enthousiasme
gedurende de achterliggende 16 jaar. In 2014
zal op gepaste wijze officieel afscheid van hem
worden genomen.
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Het doet de Raad van Toezicht bijzonder veel
deugd dat inmiddels in de opvolging is voorzien. Dr. K.W. van Kralingen, longarts in het ziekenhuis te Dirksland, is bereid gevonden begin
2014 toe te treden tot de Raad van Bestuur.
Gezien zijn langdurige ervaring op medisch en
beleidsmatig gebied, zien wij de toekomst vol
vertrouwen tegemoet.
Eind 2013 is door het bestuur van het Voorzieningenfonds besloten om, binnen de statutaire
doelstelling en onder een aantal voorwaarden,
een financiële bijdrage te leveren voor wetenschappelijk onderzoek door het Kanker Instituut van het Erasmus MC te Rotterdam. Dit
onderzoek zal zich richten op een validatiestudie voor het gebruik van opioïden en het beperken van bijwerkingen van de pijnmedicatie
en hopelijk bijdragen aan het welbevinden van
bewoners van Calando in hun laatste levensfase. Ons hospice zal in het vervolg van het
onderzoek worden betrokken als academische
werkplaats.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan medewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet. Dit
geldt ook voor allen die Calando een warm hart
toedragen, en dat tot uitdrukking brengen door
middel van financiële, materiële en morele ondersteuning.
Namens de Raad van Toezicht,
J. van den Broek, voorzitter
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Van de
Raad van Bestuur

Een tweetal belangrijke zaken heeft met het
oog daarop in 2013 aandacht gehad in het beleid. Allereerst de continuïteit van zorg. Doordat we hebben gemerkt dat een extra laag in
de hiërarchie niet effectief was – het aanstellen van een zorgmanager – is er gewerkt aan
zelfsturing in het team. We hebben bereikt dat
er gedurende 24 uur per dag twee verpleegkundigen samen de verantwoordelijkheid voor
de patiëntenzorg dragen. Niet door lijfelijk
aanwezig te zijn, maar door de mate waarin zij
overleg voeren over belangrijke beslissingen.
Zodoende zijn er taken overgedragen van de
algemeen directeur naar de verpleegkundigen.
In de functioneringsgesprekken hebben we
gehoord dat dit de bewoners ten goede komt
en de individuele verpleegkundige meer voldoening geeft.

Ook in 2013 was de kwaliteit van leven van de
bewoners in Calando het belangrijkste streven voor de organisatie bij de behandeling,
verzorging, verpleging en begeleiding. Wat is
nu kwaliteit van leven als je ongeneeslijk ziek
bent? Deze intrinsieke waarde kan alleen worden beoordeeld door degene die dit zelf beleeft.
Als Raad van Bestuur voelen wij ons verantwoordelijk voor de manier waarop wij kunnen
peilen of het doel wordt of is bereikt. Hiertoe
zijn er kwaliteitssystemen waarin procedures,
richtlijnen en protocollen zijn beschreven. Ook
moet je voldoen aan de heersende wet- en regelgeving. Het keurmerk haal je als blijkt dat
iedere medewerker en vrijwilliger de gemaakte
afspraken nakomt.
Maar zegt dit dan ook iets over het uiteindelijke doel, namelijk de tevredenheid van de
bewoner en zijn familie? Meer en meer komen
we erachter dat het niet gaat om een strakke
organisatie maar om het feit dat iedere zorgvrager zich thuis voelt, veiligheid en vertrouwen
ervaart. Hoe kunnen we dit nu meten? Hoe garanderen wij dit in Calando?

Ten tweede is vanuit Calando een bijdrage
geleverd om landelijk het probleem van het
meten van de prestaties in de zorg aan te pakken. De AHCH ontwikkelt samen met Perspekt
een nieuw kwaliteitssysteem. Hierin staan niet
meer de organisatie, richtlijnen en procedures
centraal (de interne organisatie), maar juist de
resultaten voor de cliënt. Prestaties die direct
te maken hebben met het welbevinden van en
de zorg voor de cliënt. Vervolgens wordt er terug geredeneerd: als een bepaalde prestatie
moet worden geleverd, welke inspanning is
dan nodig? Op dit moment wordt gewerkt aan
een Prezo Palliatieve Zorg. Aan de hand van de
ontwikkelde zorgmodule Palliatieve Zorg, het
eerder gebruikte kwaliteitssysteem en indicatoren die samen met zorgverzekeraars worden
vastgesteld, is het nieuwe kwaliteitssysteem in
ontwikkeling.
Dit is speciaal bedoeld voor de kleinschalige
organisaties die palliatieve zorg leveren, zoals
de hospices. Samenwerking met de zorgverzekeraars is van belang omdat de palliatieve
zorg per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen.
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reïntegratieplan. Te veel om te noemen.

Naast deze ontwikkelingen is er gewerkt aan
de ARBO-omstandigheden in ons vernieuwde
gebouw, de voorbereiding op de verandering
in de financiering vanwege de transitie van de
AWBZ, samenwerking met Erasmus MC om
wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen
in Calando en het Impact-project waarin we de
nazorg, de rapportage en het opnamebeleid
opnieuw hebben geformuleerd.
Ook was er veel aandacht voor het personeelsbeleid, inclusief de ontwikkeling van een

Het stemt tot dankbaarheid dat we in een kleine organisatie als Calando zoveel dynamiek
ervaren. Daarom hartelijk dank aan ieder die
dit mogelijk gemaakt heeft, zowel in de directe
als in de voorwaardelijke sfeer van een fijne
samenwerking.
Dr. P.C. van der Velden
J.H. Koningswoud-ten Hove

2013: Weer thuis
De thuiskomst in de vernieuwde accommodatie was een belangrijke gebeurtenis in 2013.
Na het thuiskomen kwam het thuis voelen. Alles was nieuw en veel ruimer, alles voelde anders. Het was wennen aan al die vernieuwing.
De kamers van de bewoners zijn opgeknapt,
de sanitaire ruimte uitgebreid en praktischer
ingericht. Een aparte zusterpost is gerealiseerd en de bovenverdieping is stukken ruimer, wat gemakkelijk is als er vergaderingen
op de agenda staan. Scholingen en grotere vergaderingen kunnen nu in het hospice
plaatsvinden; voorheen was daar geen ruimte
voor. De administratie en de directie beschikken na de verbouwing over aparte kantoorruimte. Ook is er een kamer gekomen voor de
vrijwilligerscoördinator én een aparte slaapkamer voor de nachtvrijwilliger. Kort samengevat: de huisvesting van Calando is er enorm
op vooruitgegaan.

wachtfunctie is sindsdien geheel in handen
van het verpleegkundig team. Het team draagt
verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke
deel van de zorg voor de bewoners. Voor organisatorische zaken is altijd een van de leden
van de Raad van Bestuur bereikbaar. Om deze
verandering zo goed mogelijk door te voeren,
is het team toegerust tijdens enkele bijeenkomsten.
De inzet van het Mobiel Palliatief Team (MPT)
Calando is in 2013 toegenomen tot in totaal
149 consulten (115 in 2012). De helft van
de vragen komt uit de regio Voorne-PuttenRozenburg. 15 procent van de consulten is in
het weekend. In 2013 is met de huisartsen een
bijeenkomst belegd om de meest voorkomende vragen te bespreken. De medisch-technische interventies worden uitgevoerd in
samenwerking met het SPAT-team (Specialistisch Acuut Team) van CuraMare.

Begin 2013 is de functie van zorgmanager komen te vervallen. In een kleine organisatie als
Calando bleek het niet effectief om het leidinggeven te splitsen. De verantwoordelijkheden
zijn in overleg met het verpleegkundig team
meer verdeeld, zodat het mogelijk is de verpleegkundige inzet van de algemeen directeur
te minimaliseren. De invulling van de achter3

De bewoners

en de reïntegratie te begeleiden is in 2013 veel
contact geweest met een arbeidskundige.
Maandelijks is er overleg tussen de directie en
de betrokken medewerkers. Calando streeft
ernaar om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te
beperken, ook door het aanbieden van andersoortig werk. Die mogelijkheden zijn – door de
geringe omvang van de organisatie – niet talrijk.

oproepkrachten is er één in vaste dienst gekomen. Ook is een verpleegkundige geworven.
Een verpleegkundige, die langdurig ziek was,
is begonnen aan reïntegratie.
In 2013 is in overleg met de verpleegkundigen
gewerkt aan de ontwikkeling van een zelfsturend team.
Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek gevoerd.

In 2013 verbleven 72 mensen in Calando: 40
mannen en 32 vrouwen. Het aantal aanmeldingen bedroeg 93. In 21 gevallen kwam het
niet tot een opname, omdat men naar het ziekenhuis ging (2), overleed vóór opname (9) of
– vanwege gebrek aan capaciteit – werd doorverwezen naar een andere instelling of er thuis
extra inzet kwam (10).

grote werkdruk bij het personeel en emotionele
belasting bij alle betrokkenen. Bij korte opnames zijn de bewoners immers al erg ziek als ze
in Calando komen.

De wachttijd is afhankelijk van de bedbezetting. Gemiddeld gaat het om twee dagen. Dat
is een korte wachttijd. In veel gevallen is het
mogelijk om de wachttijd te overbruggen met
behulp van extra thuiszorg of de inzet van vrijwilligers. Soms blijkt een opname dan minder
noodzakelijk te zijn. Zijn alle bedden in Calando bezet en is er binnen 24 uur geen mutatie te verwachten, dan bemiddelt het hospice
voor een dringend gewenste opname in het
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of in een ander
hospice, zoals De Waterlelie in Spijkenisse.

De aard van de ziekte was vooral oncologisch
(62 bewoners). Daarnaast waren er bewoners
met COPD (2), hartfalen (2), nierinsufficiëntie
(2), dementie (1), ALS (1) en vaatlijden (2). De
leeftijd van de bewoners liep uiteen van 47 tot
92 jaar. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar.
43 bewoners kwamen in het hospice vanuit het
ziekenhuis, 25 vanuit de thuissituatie en 4 vanuit een verzorgings- of verpleeghuis.
61 bewoners overleden in Calando, 10 verlieten het hospice om weer naar huis te gaan en
1 bewoner verhuisde naar een verzorgingshuis. Wie terug naar huis ging, was in Calando
voor symptoomanalyse, een respijtopname of
het overbruggen van een moeilijke periode tijdens de ziekte (moeilijk voor zowel de bewoner
zelf als voor de familie/naasten).

Het bezettingspercentage bedroeg in 2013
84 procent (2012: 77 procent). De gemiddelde
verblijfsduur was 21 dagen. Het aantal dagen
liep uiteen van 1 tot 101. Twee bewoners waren
langer dan drie maanden in Calando: 100 en
101 dagen. 25 bewoners waren er korter dan
een week. De vele wisselingen veroorzaken

Arbo

De aard van het werk in een hospice kan belastend zijn, zeker als er ook privé ingrijpende
gebeurtenissen plaatsvinden. Dat maakt een
kleine organisatie als Calando kwetsbaar.

Een visitatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vlak voor de
verbouwing, had tot gevolg dat er direct na
Nieuwjaar een enquête werd gehouden en een
risico-inventarisatie- en -evaluatieonderzoek
plaatsvond. Ook was het nodig een oplossing
te vinden voor de achterwachtfunctie. Als alles
binnen een halfjaar in orde was, zou er geen
boete volgen. Het verbeterplan, dat ook al gedeeltelijk tot uitvoer is gebracht, werd in juni
goedgekeurd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim was erg hoog in 2013: 13,55
procent (2012: 13,25 procent). De reden: een
verpleegkundige (met een dienstverband voor
vier dagen per week) was door langdurige ziekte niet beschikbaar. Daarnaast was er vier keer
sprake van ziekteverzuim, waarvan één keer in
verband met een operatie (enkele weken): drie
in de verpleegdienst en één in de huishoudelijke dienst.
Door het ziekteverzuim en de reïntegratie
moest Calando een groot beroep doen op oproepkrachten.
Om het ziekteverzuim in de peiling te houden

Personeelsbijeenkomsten
De jaarlijkse barbecue was op 6 september.
Ook konden alle medewerkers en vrijwilligers
een schilderworkshop volgen. Het was de bedoeling om een collega te portretteren.
De kerstbijeenkomst vond op 21 december
plaats in Calando.

Het personeel
administratief medewerker (FTE 0,3).
De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. Het personeel bestaat uit 21 vrouwen en 2 mannen. Het
dienstverband met de zorgmanager, die in
2012 in dienst was getreden voor 24 uur per
week, is per 1 april 2013 niet verlengd. Dit
omdat de functie niet goed bleek te passen
in een kleine organisatie als Calando. Van de

Het personeel van Calando bestaat uit professionele zorgverleners. Het team bestaat uit elf
verpleegkundigen in vaste dienst en zes oproepverpleegkundigen (FTE 6,8), twee artsen
(FTE 0,2), een pastoraal medewerker (FTE
0,1), een psychosociaal medewerker (FTE
0,2), een vrijwilligerscoördinator (FTE 0,3), een
huishoudelijk medewerker (FTE 0,3) en een
4
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De vrijwilligers

kundigen, confrontatie met familieleden, rapportage en zorg voor de zorgenden.
Omdat Calando in januari 2013 weer terugkwam in het verbouwde pand, is er ook een
bijeenkomst geweest om afspraken te maken
over de inrichting van de keuken. Het doel
daarvan was dat iedereen altijd alles kan vinden.
Tijdens elke vergadering komen ook organisatorische en beleidsmatige zaken aan bod.
Vrijwilligers hebben de gelegenheid om dan
vragen te stellen. Calando vindt het belangrijk
dat alle vrijwilligers zich betrokken voelen bij alles wat er in het hospice gebeurt.
De voorbereiding van de vergaderingen is in
handen van de vrijwilligerscommissie. Deze
commissie kwam in 2013 zes keer bijeen. De
commissie bestaat uit drie vrijwilligers. Ieder
jaar treedt één lid af. Naast het voorbereiden
van de vrijwilligersbijeenkomsten, heeft de
commissie de taak van klankbord voor collega-vrijwilligers. Ook is de commissie een aanspreekpunt voor de directie. De commissie
fungeert als een soort ondernemingsraad.
Vrijwilligers die vertrekken krijgen een exit-interview met de vrijwilligerscoördinator en nemen
afscheid van hun collega’s tijdens een vrijwilligersavond.

Zonder vrijwilligers zou Calando niet kunnen
functioneren. Gelukkig zijn er veel mensen die
zich belangeloos inzetten voor het hospice. In
totaal zijn het er 52. Van hen werken er 43 in de
zorg. 1 is er voor het onderhoud van de tuin,
1 voor klusjes, 6 voor het transporteren van
maaltijden en 1 voor de public relations.
10 vrijwilligers zijn actief in de thuissituatie.
Een aantal is ook inzetbaar in het hospice. Per
week zet Calando 24 vrijwilligers in de zorg in.
Zij werken 6 uur per week. In de thuissituatie
hebben vrijwilligers in 2013 132 uren zorg verleend.
In 2013 zijn 9 vrijwilligers gestopt. Er zijn 10
nieuwe vrijwilligers begonnen. 1 vrijwilliger, de
heer W. Schaaf, is in juli 2013 overleden.

Cursus
Iedere nieuwe vrijwilliger van Calando volgt
een introductiecursus. Omdat Calando in 2013
startte met de inzet van vrijwilligers in de nacht,
is de cursus aangepast. Dit omdat deze vrijwilligers overdag niet werkzaam zijn in de zorg.
De inzet van vrijwilligers in de nachtelijke uren
is nuttig omdat Calando na de verbouwing groter is en omdat extra handen dan welkom zijn,
mocht zich iets voordoen. De verpleegkundige
staat er ’s nachts niet langer alleen voor. Om de
banden tussen deze vrijwilligers en de andere
vrijwilligers goed te houden zijn er gezamenlijke bijeenkomsten. Daarnaast zijn er aparte
bijeenkomsten om de nacht te evalueren.

Vrijwilligersavond

De verleende zorg

overplaatsing is er een evaluatiegesprek met
de maatschappelijk werker. Calando toetst
de tevredenheid van de nabestaanden ook
via een digitale vragenlijst. In 2013 ontving
het hospice 40 ingevulde vragenlijsten retour.
Op een totaal van 68 verstuurde vragenlijsten
is dat een respons van 58 procent. De nabestaanden waardeerden de zorg en faciliteiten
met een 8,9.

Voor alle bewoners vraagt het hospice een
indicatie aan bij Centraal Indicatieorgaan
Zorginstellingen (CIZ). De conditie van de bewoner bepaalt hoeveel verzorging, verpleging
en begeleiding er nodig is. De afrekening vindt
vervolgens plaats aan de hand van de geregistreerde zorg. De financiering van de geleverde zorg gebeurt vanuit de AWBZ. Calando
levert erkende zorg, maar is geen erkende instelling. Daarom werkt het hospice samen met
CuraMare, dat budget ontvangt voor de zorg
in Calando.

Herdenkingsbijeenkomst
Op 25 november was er in De Schakel te
Dirksland een herdenkingsbijeenkomst voor
alle naasten en familie van de bewoners die
in Calando zijn overleden. De belangstelling
was groot: meer dan honderd mensen. Een
ensemble van oratoriumvereniging Laudando
zong enkele koralen.
Familie, vrienden en andere naasten van de
overleden bewoners krijgen een uitnodiging
voor deze bijeenkomsten, die Calando één
keer per negen maanden houdt. Maar ook
medewerkers en vrijwilligers zijn aanwezig. De
pastoraal medewerker houdt een (neutrale)
overdenking en medewerkers of vrijwilligers en
familie lezen gedichten voor. Voor elke overledene wordt een ogenblik stilte in acht genomen en een roos in een vaas gezet, nadat zijn
of haar naam is genoemd. Na dit officiële gedeelte is er gelegenheid om met elkaar koffie
te drinken.
De belangstelling voor de herdenkingsbijeenkomsten groeit. De ervaring leert dat dit
moment veelal de afronding van het verblijf in
Calando is.

Iedere dag, 24 uur lang, is er een verpleegkundige in het hospice. Die is verantwoordelijk
voor de zorg, verpleging en begeleiding. Vrijwilligers helpen daarbij. Elke doordeweekse
dag komt er rond het middaguur een dokter
langs voor de medische behandeling. Elke
dinsdag en vrijdag is de pastoraal medewerker present. De psychosociaal werker is naar
behoefte in Calando. De maatschappelijk werker is 16 uur per week aanwezig en speelt een
rol bij de intake, de ontslag- en evaluatiegesprekken en de overplaatsing.
De huishoudelijk medewerker, die een aanstelling heeft voor 10 uur per week, zorgt samen
met de vrijwilligers voor een gezellig, huiselijk
en schoon huis.
De administratief medewerker is 12 uur per
week aanwezig voor een veelomvattende
taak. Ze is receptioniste, telefoniste, secretaresse en boekhouder.

Nazorg

Voor opname vindt een intakegesprek plaats,
bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis. Eenmaal in het hospice is er elke week een gesprek met de bewoner en/of familie over het
verblijf, de zorg, de behandeling en de verwachtingen.
Ongeveer zes weken na het overlijden of de

Calando houdt elke twee maanden (met uitzondering van de zomermaanden) een vrijwilligersavond. Tijdens deze avonden komen verscheidene onderwerpen aan de orde. In 2013
ging het om: praktische inrichting van de keuken na de verbouwing, privacy en zwijgplicht,
samenwerking tussen vrijwilligers en verpleeg6

Tussen het overlijden en de bijeenkomst zijn
er vaak nog contacten over het verblijf en het
overlijden. Daaraan blijken naasten veel behoefte te hebben. De maatschappelijk werker,
die de nazorg coördineert, bezoekt de familie
thuis of ontvangt deze – naar wens – in Calando.
7

Het Mobiel
Palliatief Team

Giften
Giften zijn voor Calando van onschatbaar
belang. Het hospice kon ook in 2013 weer
tal van giften in ontvangst nemen. Het is
te veel om op te noemen. Calando stelt
het medeleven en de betrokkenheid zeer
op prijs.
In totaal kwam er € 30.710,65 binnen na
acties en giften, deels van gevers die anoniem willen blijven. De jaarlijkse voetbalwedstrijd ter nagedachtenis aan Jeffrey,
een initiatief van Friends 4 Jeff, bracht
€ 3.444,44 op voor Calando. De wedstrijd was op 11 september. De verkoop
van de Flakkeekalender bracht eveneens
een mooi bedrag in het laatje. Verder
ontving Calando bijdragen van Herbalife
coaches, J.D. Repair, autotrack, vrouwenverenigingen, RABO Fietsdag, Bouwned,
Delta Rent, coöperatieve koelhuizen, Installatietechniek Struik, Esselink, Rehobothkoor, de personeelsverenigingen van
de gemeenten Goedereede en Dirksland,
De Berg Bouw, ISGO, Saers Opticiens en
Keukencentrum Tieleman. Ook was er
een lege flessen-actie bij de Plus, stonden er collectebusjes in winkels, was er
een mannenzangavond en gaven jarigen
en jubilarissen de ‘opbrengst’ van hun
feest aan Calando. Soms ontvangt Calando het restant van een kas bij het opheffen van een vereniging. De trainer van De
Kriekel stelt zijn vergoeding al jarenlang
beschikbaar voor het hospice.

Huisartsen en wijkverpleegkundigen uit de eerste lijn kunnen het Mobiel Palliatief Team (MPT)
consulteren, zowel telefonisch als bedside. Het
MPT Calando adviseert op het gebied van palliatieve zorg en ondersteunt bij interventies, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een pomp voor
pijnbestrijding of bij palliatieve sedatie. Het
team neemt geen zorg over, maar instrueert
zorgverleners over de ingezette materialen en
beantwoordt vragen. Dit kan 24 uur per dag en
7 dagen in de week. Zo is een opname in het
ziekenhuis niet nodig en kan men thuis blijven,
in de vertrouwde omgeving.
Het MPT Calando bestaat uit twee internist-oncologen en twee verpleegkundigen. Het team
werkt samen met het Specialistisch Acuut Team
(SPAT) van CuraMare, dat zoveel mogelijk de
technische handelingen verricht. De consulent
is op de achtergrond beschikbaar om vragen te
beantwoorden. Ook hield het MPT Calando in
2013 enkele casuïstiekbesprekingen.
In 2013 verleende MPT Calando 149 consulten.
Huisartsen en wijkverpleegkundigen in de regio
maken goed gebruik van de ervaring en deskundigheid die Calando heeft op het gebied
van palliatieve zorg. De bedside consulten zijn
meestal in handen van de verpleegkundigen in
het team. Als een medische interventie noodzakelijk is terwijl het vervoeren van de patiënt
te belastend is, voeren ook de artsen wel een
bedside consult uit.
De ondersteuning heeft veelal te maken met
pijn- en symptoombestrijding. Meestal gaat het
om patiënten met een oncologische aandoening (81 procent). De andere vragen hadden
te maken met hartfalen en COPD. De meeste
mensen verkeren in de laatste dagen van hun
leven als het MPT Calando wordt ingeschakeld.

Legaten
Aan legaten ontving het hospice in totaal
€ 59.268,90. Het ging om vijf legaten:
€ 1.000,-, € 1.000,- € 2268,90, € 5.000,en € 50.000,-. Vanuit de kerken kwam er
€ 20.287,02 binnen en de donateurs van
het hospice brachten samen € 25.461,63
op.
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Presentaties
Het is goed om het hospice onder de aandacht
te brengen en te houden. Daarom presenteert
Calando zichzelf en de palliatieve zorg tijdens
verschillende bijeenkomsten. In 2013 was
dat bijvoorbeeld de jubileumavond van de
Roparun, afdeling Flakkee, in Stellendam en
Middelharnis bij de vrouwenverenigingen en
eveneens in Middelharnis tijdens een bejaardenmiddag. Ook is voor een jeugdvereniging
in Dirksland een themabijeenkomst verzorgd
over palliatieve zorg. Op 14 september stond
Calando met een kraam op de jaarmarkt in
Dirksland.
De digitale presentatie van het hospice is sterk
verbeterd na het in gebruik nemen van de nieuwe website.
In de zomer van 2013 nam Janneke Koningswoud het eerste exemplaar van een boek over
complementaire zorg in ontvangst. Het boek is
van de hand van Madeleine Knapp. Tijdens de
boekpresentatie is iets verteld over de meerwaarde van complementaire zorg binnen de
palliatieve zorg.
Op 3 december bracht het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Goeree-Overflakkee een werkbezoek aan Calando.

De Stichting Omloop Goeree-Overflakkee had Calando in 2013 als een van de
goede doelen bestemd. Het resultaat op
de slotavond (14 november) was fraai:
€ 13.500,-. Van het geld zijn plafondliften
gekocht. Voorafgaand aan de Omloop
heeft Calando zich gepresenteerd. De
heer Maliepaard uit Stad aan ’t Haringvliet, die het meeste sponsorgeld bijeenbracht voor de Omloop, bracht een
bezoek aan het hospice en kreeg een
aandenken voor zijn inspanningen.
Calando ontvangt jaarlijks giften, die door
een notariële akte zijn bestemd voor het
goede doel. Dat geeft vertrouwen in de
toekomst.
Calando stort de giften op een aparte
rekening. Daaruit wordt het tekort aangevuld.
Er kwam overigens niet alleen geld naar
Calando, maar ook materiële ondersteuning. Lijnie van der Linden, die al vaak
nuttige, onmisbare apparatuur schonk,
gaf deze keer een droger, wederom uit de
opbrengst van haar rommelmarkt.
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Stages, scholing,
training

hospice in gebruik was genomen, zijn meerdere collega-hospices op bezoek geweest. Dit ter
oriëntatie.
De consulenten van het Mobiel Palliatief Team
(MPT) Calando hebben twee keer een middag
en avond bijscholing ontvangen bij het IKNL
in Rotterdam. De thema’s waren palliatief redeneren en moreel beraad. Deze scholing is
bedoeld als training voor het bij- en nascholen
die de consulenten tot taak hebben naast het
geven van consulten.

Het hospice was in 2013 wederom een stagelocatie. Tweedejaars studenten medicijnen
hebben een dag meegelopen in Calando. Op
27 maart kwamen twintig HAIO’s en hun opleiders op bezoek. Het team van Sjaloom Zorg
bezocht Calando om kennis te maken met de
palliatieve zorg. Ook was er een bijeenkomst
met casemanagers dementie.
Calando biedt de basisopleiding palliatieve
zorg aan. Ook verzorgt het hospice met regelmaat een instructie medisch-technische
handelingen en het gebruik van pompen en
andere apparatuur. Deze instructie is bedoeld
voor thuiszorgteams. Nadat het verbouwde

Maatschappelijke stages
Een tweetal scholieren liep in 2013 de maatschappelijke stage van 15 uur in Calando. Zij
ondersteunden de vrijwilligers bij hun werkzaamheden en dronken koffie met bewoners
en naasten.

Onderzoek

een vergelijking met internationale criteria. In
Calando ging het om het uitwerken van de
volgende onderwerpen: opnamebeleid, het
werken met zorgplannen en de nazorg aan
naasten en vrijwilligers

Hospice Calando heeft geparticipeerd in het
Impact-project. Voor drie onderwerpen werden verbeterdoelen gesteld, na onder meer

Decentralisatie AWBZ

Kwaliteit
de deskundigheid van het verpleeg• Om
kundig team op peil te houden, organiseert

•

•
•
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het Compare-project, waarin de competenties
zijn beschreven voor alle beroepsgroepen die
met palliatieve zorg te maken hebben, en de
ontwikkeling van de zorgmodule palliatieve
zorg zijn erop gericht om helderheid te krijgen
over de verwachtingen.
De zorgverzekeraars zijn in samenwerking met
het werkveld bezig indicatoren te ontwikkelen
om te weten met wie ze zorgafspraken kunnen
maken. Met het oog hierop wordt het keurmerk
voor de palliatieve zorg in kleinschalige voorzieningen herzien, zodat dit aansluit op de eisen die de verzekeraars stellen.

De gesprekken over de decentralisatie van de
AWBZ zijn in 2013 vervolgd. Met ingang van
januari 2015 moet de decentralisatie een feit
zijn. De uitwerking van de plannen is echter
nog niet afgerond. Met het ministerie van VWS,
de zorgverzekeraars en alle aanbieders is nog
druk overleg gaande.
Het is de bedoeling dat de zorg en begeleiding in één maatregel wordt gevat, zodat er
een integraal product tot stand komt. Voor alle
betrokken partijen moet zo weinig mogelijk administratieve last ontstaan, terwijl deze wel de
optimale zorg kunnen garanderen. Onder meer

•
•

Calando regelmatig (drie keer per jaar) incompany scholingen.
Met het team is aandacht besteed aan het
verzelfstandigen van het verpleegkundig
team. Daarover zijn drie bijeenkomsten
gehouden. Het team heeft voorts een bijdrage geleverd aan het Impact-project: het
wijzigen van de rapportage. De rapportage
vindt nu plaats aan de hand van de zorg
plannen. Onderdeel van elke teamvergadering is een reflectie op de verleende zorg
in de afgelopen periode. Ook is er tijdens
elke vergadering aandacht voor de arbeidsomstandigheden.
Op 28 november is het symposium van het
Netwerk bezocht over signalering in de palliatieve fase bij dementie. Een praktisch onderwerp over de palliatieve zorg voor mensen met dementie.
Alle verpleegkundigen met een vast dienstverband zijn lid van de beroepsvereniging
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V&VN, afdeling palliatieve verpleegkunde,
en ingeschreven in het kwaliteitsregister.
Deze afdeling organiseert regelmatig vergaderingen en symposia, die bij toerbeurt
worden bezocht.
De jaarlijkse herhaling voor de BHV-cursus
is gevolgd.
Op 27 september was er een bijeenkomst
over ‘Ketenzorg, onze zorg’. Samen met
de netwerkcoördinator woonden de consulenten deze bijeenkomst bij. Zij presenteer
den de manier van samenwerken in de regio Goeree-Overflakkee.

(sub)Netwerk
PZ
Samenwerking
ree-Overflakkee

Goe-

Alle zorgaanbieders op Goeree-Overflakkee zijn deelnemer. Calando vervult de voorzittersrol. Van het Netwerk Palliatieve Zorg
Zuid-Hollandse eilanden is Calando het correspondentieadres. Het (sub)Netwerk PZ Goeree-Overflakkee heeft vier keer vergaderd met
de werkgroep.
Vanuit het (sub)Netwerk PZ Goeree-Overflakkee is in het najaar een basisscholing palliatieve zorg aangeboden van vijf bijeenkomsten.
De doelgroep bestaat uit medewerkers van de
reguliere zorg. Dit omdat volgens het ministerie
van VWS palliatieve zorg generalistische zorg
is. Bedoeling van de scholing is dat cursisten
leren herkennen wanneer palliatieve zorg nodig is. De algemeen directeur, de pastoraal
medewerker en de maatschappelijk werker
van Calando fungeren als docent.
Er is in 2013 een symposium gehouden over
zorg in de laatste levensfase van mensen met
dementie. Meerdere medewerkers en vrijwilliger bezochten de bijeenkomst in Spijkenisse.

lid. Zij wonen de algemene ledenvergaderingen bij en genieten korting bij evenementen.
Een aantal medewerkers heeft het tweejaarlijks
congres bezocht.
Palliactief is een van de gesprekspartners voor
de overheid en behartigt de belangen zowel
nationaal als internationaal. De algemeen directeur van Calando is bestuurslid van Palliactief en besteedt aan deze functie een aantal
uren per maand.

Het Voorzieningenfonds van Calando heeft dit
mede mogelijk gemaakt.
De AHCH is eigenaar van het Keurmerk Palliatieve Zorg. Omdat dit keurmerk aan vernieuwing toe is, wordt een Prezo Palliatieve Zorg
ontwikkeld in samenwerking met Perspekt. In
het te ontwikkelen keurmerk staat de geleverde
prestatie voorop. Ieder hospice zal naar rato
bijdragen aan de ontwikkelingskosten.

Associatie van zelfstandige
High-Care hospices (AHCH)

De AHCH neemt deel aan de Kerngroep, die
de belangen van de palliatieve zorg vanuit de
overheid bespreekt. Alle gremia, die met palliatieve zorg te maken hebben zijn in de Kerngroep vertegenwoordigd.
Het in 2011 samengestelde Witboek is uitgangspunt voor het doorlopende beleid. De
thema’s zijn financiering en organisatie, kwaliteit en transparantie en deskundigheidsbevordering. In 2013 stond het ontwikkelen van een
nationaal programma op de agenda. Het is
de bedoeling dat er rond de acht universitaire
centra een consortium komt. In deze consortia
organiseren en faciliteren de partijen de palliatieve zorg vanuit de basisbehoefte. Juist de

Calando is lid van de AHCH. Lidmaatschap is
alleen mogelijk voor hospices die het Keurmerk
Palliatieve Zorg hebben behaald. Zes keer per
jaar komen de leden van de AHCH bijeen. De
eindverantwoordelijken van de organisaties
bespreken dan de praktische zaken en het behartigen van de belangen. Er is nauwe samenwerking met Palliactief en Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) om besprekingen op
de juiste plaats te voeren, of met elkaar af te
stemmen.
Vanuit de AHCH is er veel contact met landelijke organisaties als CIZ, ACTIZ, Perspekt en het
ministerie van VWS.
Omdat de plannen voor de decentralisatie van
de AWBZ nog steeds actueel zijn, is er veel
overleg gepleegd met VWS. Janneke Koningswoud is voorzitter van de AHCH en spreekt
daarom in het belang van alle hospices in
Nederland. Inmiddels is duidelijk dat er een
integraal product komt vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW). Wat dit inhoudt en hoe de
declaratie gaat plaatsvinden, moet nog verder
worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat de aanspraak op de WMO niet van toepassing is voor
de directe zorg. Alleen voor de huishoudelijke
component is het mogelijk een beroep te doen
op de WMO.
In 2013 is vanuit de AHCH prof. dr. Carlo Leget benoemd tot bijzonder hoogleraar in de
ethiek en spirituele zorg in de palliatieve zorg.

Palliactief
Palliactief is de multidisciplinaire beroepsvereniging voor werkers in de palliatieve zorg. De
artsen, enkele verpleegkundigen, de maatschappelijk werker, de geestelijk verzorger zijn
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samenwerking van alle zorgaanbieders met de
patiëntenvertegenwoordiging moet in staat zijn
om de palliatieve zorg te borgen. Daarvoor is
onderzoek en onderwijs nodig, uit te voeren
door de andere gremia in samenwerking met
de academische centra. Daarbij is van belang
dat de zorgvrager centraal staat. Voor iedereen moet duidelijk zijn waar men 24 uur per
dag 7 dagen per week terecht kan met vragen
en voor adviezen en hulp. Ook de deskundigheidsbevordering is een speerpunt. De algemeen directeur werkt mee aan een grootschalig project voor deskundigheidsbevordering:
Compare. Er komt een beschrijving van alle
competenties voor alle disciplines die betrokken zijn bij de palliatieve zorg.

Kerngroep

Agora Ethiek en Spirituele Zorg
Omdat in de palliatieve zorg veel ethische afwegingen worden gemaakt en hiervoor nog
weinig structurele aandacht is, is er landelijk
onderzoek gaande naar wat nodig is in de
praktijk van alledag. De aandacht voor spirituele zorg is bovendien heel divers. Als verpleegkundige neemt de algemeen directeur van Calando deel aan dit forum.
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Financiën
Calando bestond in 2013 vijftien jaar en voor
het eerst was er een positief financieel resultaat: de inkomsten zijn groter dan de uitgaven.
Dit wordt veroorzaakt door een hogere bezettingsgraad dan begroot (84 procent) en het
toenemen van de intensiteit van de zorgvraag,
waardoor het hospice meer zorg per bewoner
declareerde. Het in gebruik nemen van het vernieuwde pand beïnvloedde de kosten. Verder

berekende Calando diensten aan derden meer
door dan in voorgaande jaren.
Al met al: een financiële positie die hopelijk te
bestendigen is in de komende jaren.

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)
Activa					
Vaste activa
Materiele vaste activa
Verbouwing en inrichting
Inventaris
Automatisering

31-12-2013

31-12-2012

Activa

31-12-2013

31-12-2012

Passiva
33.227		
33.951
8.818		 4.292
696		 1.390

		

42.741 		

39.633

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa		
90.852		
Stichting Voorzieningenfonds 				
Hospice Calando

72.148
24.334

Liquide middelen 		

217.684 		

204.238

Stichtingsvermogen
600.852		
600.852
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Collectief gefinancierd gebonden
- 985.843		
- 1.071.532
vermogen
		 - 384.991		 - 470.680
Langlopende schulden
Leningen Stichting Voorziengenfonds
Hospice Calando		 450.000 		 450.000
Kortlopende schulden
Stichting Voorzieningenfonds
Hospice Calando
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

11.249 		

-

35.721 		

38.905

239.297		

322.128

		286.268 		361.033
		
Alle bedragen in €

351.277

		

340.353

		351.277 		340.353
Alle bedragen in €
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Algemene gegevens

Staat van baten en lasten
			

31-12-2013

31-12-2012

Baten 		 776.661 		
Personeelskosten
620.151 		
604.356
Afschrijvingen
9.371 		
5.218
Huisvestingskosten
17.387 		
16.789
Exploitatiekosten
19.837 		
18.957
9.106 		
8.722
Kantoorkosten
Algemene kosten
13.750 		
20.114
Diverse baten en lasten
1.902 		
290

662.379

Som der lasten 		

691.503 		

674.447

Bedrijfsresultaat 		

85.158 		

-12.068

Rentebaten
Rentelasten

531 		
- 		

Som der financiele baten en lasten 		

2.636
6.159

531		

-3.524

Resultaat uit gewone 		
bedrijfsuitoefening

85.689 		

-15.592

Buitengewone baten 		

- 		

-

Resultaat

		

Alle bedragen in €

85.689

		

- 15.592

Adres: Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland
Postadres: Postbus 42, 3247 ZG Dirksland
Telefoon: 0187 - 609147
Fax: 0187 - 609148
Internet: www.calando.nl (ook informatie voor
professionals)
E-mail: info@calando.nl
Bankrekeningnummer: Stichting Palliatieve
Zorg NL22RABO0351213767,
Stichting Voorzieningenfonds
NL26RABO0314118373

Aangesloten bij:
VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, de
landelijke vrijwilligersorganisatie
Associatie voor zelfstandige High-Care Hospices
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