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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. Was 2018 een enerverend jaar met de komst van de 

nieuwe directeur en de daarmee inherente veranderingen, zo kan 2019 het best betiteld 

worden als een jaar van doorontwikkeling van eerder ingezet beleid zich uitbetalend in een 

mooi PREZO certificaat, verduurzaming van Calando en de installatie van de clientenraad.  

In 2019 zijn naast de reguliere agendaonderwerpen, zoals financiën en organisatie-

ontwikkelingen,  de volgende onderwerpen aan bod gekomen:  

- De toelating van Calando in het kader van de wet op toelating zorginstellingen 

- De eerstelijns geestelijke verzorging 

- Het harmonisatieproject telefonische consultatie  

- Het kostprijsmodel Hospicezorg  

Mede dankzij een hoge bezettingsgraad en een financiele bijdrage van het 

Voorzieningenfonds , kon dit jaar met een financieel positief resultaat worden afgesloten.  

In 2019 is  dhr. A.J. Heij toegetreden als lid van de Raad van Toezicht i .p.v. Dhr J. van den 
Broek en is Dhr. A.J. van der Vlugt unaniem benoemd als Vice-voorzitter.  
Evenals in voorgaande jaren was Calando nauw betrokken bij verschillende landelijke 

overlegorganen betreffende palliatieve zorg en werd op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek weer samengewerkt met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het 

Erasmus MC in Rotterdam. Ook in 2019 ontvingen wij weer een aanzienlijk bedrag aan giften 

en legaten. Onze hartelijke dank aan alle donateurs en aan allen die Calando een warm hart 

toedragen. Zeker niet in de laatste plaats bedanken wij al onze medewerkers en vrijwilligers 

voor hun enorme inzet en toewijding.  

 

Namens de Raad van Toezicht  

Adri Robijn, voorzitter 
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Van de Raad van Bestuur 
 

2019 was enerzijds een jaar waarin eerder ingezet beleid bestendigd is, anderzijds een jaar 

waarin veel voorbereid is op aankomende veranderingen. Het finetunen van de in 2018 

ingezette veranderingen,  heeft zich in 2019 uitbetaald in een prachtig PREZO certificaat, 

waarop wij ontzettend trots zijn. Een PREZO certificaat met een diamanten randje, 

aangezien de audit commissie niet of nauwelijks opmerkingen had op onze zorg en 

dienstverlening.  

Calando heeft in het verslagjaar ingezet op duurzaamheid. In juli zijn er daarom 69 

zonnepanelen geplaatst welke moeten bijdragen tot substantieel lagere energiekosten. Ook 

zijn alle kamers en enkele algemene ruimtes voorzien van airco’s.  

In 2019 is er veel aandacht besteed aan het kostprijsmodel hospicezorg. Een model dat 

uiteindelijk zal moeten lijden tot een eenduidige financieringsvorm van high care hospices In 

Nederland. Hospice Calando kent een kostprijs van € 520 welke overeenstemt met een 

gemiddelde landelijke kostprijs van € 524 euro.  

Uitgaande van de vele uitingen van tevredenheid over onze zorg  en dienstverlening,  

hebben we ook in 2019 ruim voldaan aan de verwachtingen van bewoners en hun naasten  

Verwachtingen die we enkel en alleen kunnen waarmaken door de enorme inzet en 

betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers. De vele giften en het meeleven vanuit 

de gemeenschap doet de medewerkers en vrijwilligers goed. Hierdoor kunnen we ook extra 

dingen organiseren die vanuit de reguliere middelen niet betaald kunnen worden. We zijn 

heel blij met onze vrijwilligers. Zij zetten zich tomeloos in, niet alleen in Calando maar ook 

tijdens markten en acties om Calando te promoten. Hier leest u meer over in het jaarverslag. 

Als Raad van Bestuur zijn we erkentelijk voor ieders inzet. De betrokkenheid van ieder is 

groot en dat maakt dat het fijn is om met elkaar te zorgen voor alle zieken en hun familie en 

naasten, die in Calando komen. De sfeer is vaak gemoedelijk en dat geeft een vertrouwd en 

veilig gevoel. De dankbaarheid van de nabestaanden wordt vaak uitgesproken en dat 

merken we ook als we elkaar op de jaarlijkse herdenkingsavond weer ontmoeten. Dan wordt 

een periode afgesloten waarin er veel geleden is en er afscheid genomen is van geliefden. 

Het verdriet en het gemis kunnen niet worden weggenomen, maar het terugblikken op een 

periode waarin nader is kennisgemaakt in zware omstandigheden geeft wel een gevoel van 

verbondenheid. Zo mogen we met elkaar trots en dankbaar zijn dat er op Goeree-

Overflakkee een hospice is waar palliatieve zorg geboden wordt. Een Calando dat van 

iedereen is, maar ook voor iedereen is! 

 

Raad van Bestuur 

 

John Kremers 

Heike Noordzij 
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Zorg 
 

Verleende zorg 

In 2019 verbleven 79 mensen in Calando: 39 mannen en 40 vrouwen. De gemiddelde leeftijd 
bedroeg 78,6 jaar. De leeftijden liepen uiteen van 52 tot 97 jaar. 28 bewoners waren 
afkomstig van Goeree-Overflakkee, 42 van Voorne-Putten en Rozenburg en 9 van elders. 39 
bewoners kwamen naar Calando vanuit de thuissituatie, 29 vanuit het Van Weel-Bethesda 
Ziekenhuis en 11 bewoners vanuit een ander ziekenhuis. De aard van de ziekte was bij 69 
bewoners van oncologische aard. Verder kwam COPD, hart/nierfalen, ALS, een neurologisch 
ziektebeeld en een gecompliceerd ziekteverloop bij hoge ouderdom voor.  
69 bewoners overleden in Calando, 3 bewoners verlieten het hospice om weer naar huis te 
gaan (na symptoombestrijding en of respijtopname) en 7 bewoners zijn overgeplaatst naar 
een andere zorginstelling. 5 bewoners verbleven in de nacht van 31 december 2019 op 1 
januari 2020 in Calando en worden meegenomen naar het verslagjaar 2020. De gemiddelde 
opnameduur was 20,8 dagen (in 2018 was het 18,1 dagen), variërend van 2 tot 113 dagen.  
1 bewoner verbleef langer dan drie maanden in Calando. 24 bewoners verbleven een week 
of korter in Calando. 
Het bezettingspercentage bedroeg  exact 86% t.ov. 84,3% in 2018.  

 

Ontwikkelingen in de zorg  

Naast de doorontwikkeling van in 2018 ingezet beleid, en in het bijzonder de 
doorontwikkeling naar een zelforganiserend team, werd er in 2019 voorgesorteerd op een 
aantal belangrijke toekomstige veranderingen. Er is veel voorbereidend werk gestoken in het 
kostprijsmodel Hospicezorg, een model wat tot stand is gekomen door een intensieve 
samenwerking van het overgrote deel van de bij de associatie Hospicezorg Nederland 
aangesloten high Care Hospices met organisatie-adviesbureau Berenschot. Dit model moet 
leiden tot een eenduidige financieringsvorm van Highcare Hospices. 2020 en 2021 zullen dan 
ook in het teken staan van onderhandelingen met diverse gremia, zoals VWS, de NZA en de 
zorgverzekeraars.   
 
Het door het IKNL geinitieerde harmonisatieproject “telefonische consultatie”, gericht op 
kwaliteit, verantwoordelijheden en bevoegdheden en eenduidige financiering, heeft in 2019 
geleid tot een complete herziening van de werkwijze van het Mobiel Palliatief Team. Deze 
nieuwe werkwijze voorziet in een duidelijke scheiding tussen enerzijds adviserende taken en 
anderzijds uitvoerende taken. De nieuwe werkwijze zal in 2020 zijn beslag krijgen na overleg 
met alle stakeholders.  
 
Met de komst van de nieuwe bestuurder is er veel aandacht besteed aan de rol en de 
taakvolwassenheid van de verpleegkundigen. Conform de visie van de huidige bestuurders is 
de verpleegkundige integraal verantwoordelijk voor het verpleegkundig proces en mogen zij 
binnen gestelde kaders (zelfstandig) beslissingen nemen. In 2019 hebben we het 
coachingsproces rondom deze verandering richting zelforganisatie afgerond.  
 
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 
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verloren, of voor ouders en hun ernstig zieke kind. Als penvoerder binnen het Netwerk 
palliatieve zorg is er in 2019 veel tijd besteed aan het optuigen van deze eerstelijns 
geestelijke verzorging.  
 
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. In 

2019 is overgestapt naar een ander online platform, n.l. qualiview.  

 

Herdenkingsbijeenkomst  

Op 28 November is er een herdenkingsbijeenkomst gehouden in De Schakel. De algemeen 

directeur hield een overdenking. Medewerkers en vrijwilligers leverden een bijdrage en een 

ensemble van Laudando verzorgde een muzikale bijdrage.  

 

Spirituele zorg  

De pastoraal medewerker, de heer B. Kooij, heeft in 2019 de organisatie verlaten en is 

opgevolgd door Dhr T.Streefkerk. Zoveel als mogelijk heeft hij het MDO 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 waren er in 

2019 een aantal belangrijke wijzigingen. Naast het vertrek van de geestelijk verzorger, 

hebben we afscheid genomen van 3 verpleegkundigen en is er 1 oproepverpleegkundige 

geworven. 

Elke maand is er een teamvergadering gehouden. Daarnaast zijn er verschillende commissies 
in het leven geroepen in het kader van de Prezo audit. Een ieder heeft zich op voortreffelijke 
wijze ingezet om dit begeerde certificaat te behalen.  Het ziekteverzuim in 2019 was 3,28 
procent (2018: 7,2 procent).  
 
De vrijwilligers  
Vrijwillige, maar niet vrijblijvende inzet van vrijwilligers is onmisbaar binnen het 

functioneren van ons hospice. Ze zijn het goud binnen de organisatie. In 2019 waren er in 

totaal 50 vrijwilligers werkzaam voor Calando. 41 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 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 ook in 2019 hulp kunnen bieden door middel van vrijwilligers. In 

2019 ging dit om 5 keer een inzet door een vrijwilliger thuis, met een totaal van 124 uur. 
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Het transport van linnen goed en maaltijden werd door 7 personen gerealiseerd, in totaal 

zo’n 365 uur. In 2019 zijn 7 nieuwe vrijwilligers gestart en er zijn 5 vrijwilligers gestopt. In 

september van het verslagjaar zijn twee vrijwilligers aangetrokken die verantwoordelijk zijn 

voor het tuinonderhoud.  

De voorbereiding van de vrijwilligersavonden is in handen van de vrijwilligerscommissie. De 
volgende onderwerpen kwamen in 2019 aan de orde: 
 - De prezo-audit 
 - Verkiezing lid Vrijwilligerscommissie 
 - De AVG 
 - Een boekbespreking van Annerieke de Vries 
 

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 

De consulenten van het MPT worden met regelmaat bijgeschoold , zo ook in 2019 

Gedurende het verslagjaar verleende het MPT Calando in totaal 163 consulten.  

 

Onderzoek  
 

Cascade  
 
In 2019 zijn vanuit Cascade weer verschillende activiteiten georganiseerd met als doel 
gezamenlijke de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg binnen de deelnemende 
organisaties te verbeteren door het verbinden van onderzoek en praktijk.  
 

 In 2019 is de dataverzameling voor de studie “Reutelen in de stervensfase: is 
profylactische behandeling zinvol?” afgerond.  

 

 Er werden drie community projecten uitgevoerd door derdejaars geneeskunde 
studenten van het Erasmus MC. De studenten voerden gedurende enkele weken een 
onderzoek uit naar vragen vanuit de praktijk. Thema’s van de projecten waren:  

- Het gebruik van wietolie in de palliatieve fase  
- Beeldvorming over hospicezorg bij het algemeen publiek  
- Beeldvorming over hospicezorg bij verwijzers 
- Cijfers over de ligduur binnen de instellingen van Cascade werden verzameld.  
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 Er is een start gemaakt met het iLive project, een groot Europees project waaraan 11 
landen meedoen. Onderzocht wordt hoe mensen aankijken tegen de laatste 
levensfase en wat hun voorkeuren zijn. In Nederland wordt samen met drie andere 
landen een trial uitgevoerd waarin geautomatiseerde advisering over 
medicatiegebruik geëvalueerd gaat worden.  

 

 Cascade nam deel aan het dossieronderzoek en het gidspanel beleidsmakers van het 
HOPEVOL-project, een onderzoek naar hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit 
zou moeten zien volgens de zorgvragers. 

 

 Onderzoek naar het gebruik van meetinstrumenten binnen de deelnemers van 
Cascade  
 

Deskundigheidsbevordering  
 
• Tweedejaars medisch studenten hebben in December een dag meegelopen in het hospice 
en zich verdiept in de palliatieve zorg.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• In het kader van deskundigheidsbevordering hebben verschillende verpleegkundigen van 
Calando verscheidene workshops gevolgd, symposia bezocht en of gebruik gemaakt van het 
leerwerkplatform.  
 

Evenementen  
 

Calandotoer tweede editie 
De tweede editie van de Calandotoer, een sponsortocht voor motoren, was een daverend 
succes.  Het mooie weer, de geweldige opkomst en een mooie opbrengst van maar liefst 
€25695,35 was indrukwekkend   Na het startschot van Burgemeester Ada Grootenboer -
Dubbelman deed de tocht, die in totaal zo'n 150 kilometer besloeg, alle dorpen op het eiland 
aan. Voor de veiligheid reden de motoren in kleine groepjes van tien personen. Geld voor de 
tocht werd niet alleen bijeengebracht door de deelnemers, die betaalden om mee te mogen 
doen. Vaak lieten zij zich ook nog sponsoren door familie en bekenden om nog meer aan 
Calando te kunnen doneren. Ook vele bedrijven sponsorden het evenement in geld of 
goederen. 

Markten  
Een vaste groep vrijwilligers bemant meerdere malen per jaar een marktkraam om 
bekendheid aan Calando te geven en tevens geld te verdienen door Calando-koek te 
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verkopen. In 2019 heeft het promotieteam 5 x acte de présence gegeven . Zo waren zij te 
zien op de vestingdagen in Hellevoetsluis, op de winterfair, de toeristendag en de trend-
consumentenbeurs in Ouddorp en de boerenrommelmarkt in Rockanje.  
 
Kerstviering  
Op 21 december vond de kerstviering plaats.  
Eerst was er een gepaste kerstviering voor de bewoners en daarna was er een 
kerstbijeenkomst voor het personeel. De kerspakketten werden op deze kerstbijeenkomst 
uitgedeeld.  
 

Giften  
 

in 2019 was een grote betrokkenheid vanuit de gemeenschap voor Calando zichtbaar. In 
totaal ontvingen we € 12.447 aan geoormerkte giften. Daarnaast bedroegen de 
marktopbrengsten € 3604,40 en bracht de calandotoer een geweldige opbrengst op van        
€ 25.695,35.  
De overige giften en nalatenschappen zijn door het voorzieningenfonds ontvangen. 
 
Veel giften waren afkomstig van 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. Ook de 
opbrengsten van ons promotieteam, dat regelmatig te zien is op braderieën en jaarmarkten, 
zijn telkens weer van grote waarde. 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.  
 

Samenwerking  
 

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.  
 
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. 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.  
 
Basisscholing  
Ook in 2019 is in Calando de basisopleiding palliatieve zorg aangeboden. Verpleegkundigen 
en verzorgenden van andere instellingen volgen 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 
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organisatie uitvoeren. Medewerkers van Calando en Nieuw Rijsenburg fungeren als docent. 
De algehele leiding is in handen van de netwerkcoördinator.  
 
 
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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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. A. 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  


