
 
 
 
 
 

Onderwerp Motie 2022.2 Middendorp-Onderzoek centrum Palliatieve zorg 

Document Resultaten onderzoek 

Datum 7 april 2022 

 Opgesteld in 
samenwerking met 

Henk Middendorp, Hospice Alteveer, Acanthis en stichting Hospice 
Noord en Midden- Drenthe, huisartsen, Thuiszorg 

Aan Het college van B&W 

Van Margot IJlst 

 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de motie van Henk Middendorp en de reactie hierop van 3 partners betrokken 
bij de palliatieve zorg in de gemeente Tynaarlo hebben Henk Middendorp en Margot IJlst op 22 april 
jl. (even over de verkiezingen heen getild) met elkaar besproken op welke wijze de motie kan worden 
uitgevoerd. 
 
De motie 
De kern van de motie is dat mensen in de laatste fase van hun leven zo goed mogelijk begeleid en 
verzorgd worden. Zo goed mogelijk betekent vooral: conform de wensen van de betrokkene(n). Thuis 
sterven, sterven in de nabijheid van dierbaren, sterven in een hospice, in het ziekenhuis, met of 
zonder palliatieve zorg, euthanasie etc. De wensen over de laatste levensfase lopen uiteen. 
Tegelijkertijd worden deze wensen soms doorkruist door een onverwacht verloop van deze laatste 
fase. 
Dit geconstateerd hebbende is afgesproken dat aan de gemeenteraad data zullen worden 
gepresenteerd die meer zeggen over de (on)mogelijkheden om de laatste levensfase zo persoonlijk 
mogelijk in te vullen. 
 
Data 
Demografische gegevens 

Onderwerp Data 

Demografische gegevens 

Aantal inwoners gemeente Tynaarlo (jan ’22) 34.195 

Aantal ouderen 75+ gemeente Tynaarlo 11.3% in jan 2022 oplopend naar 20,1% in 2050 

Gemiddeld aantal overlijdens in 2021 per 
maand 

37 

https://tynaarlo.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat 
 

Plaats van overlijden in NMD gemeente Totaal aan overleden in 2020: 1239 
Behoefte aan palliatieve zorg: 856 
 
Thuis 45% 
Verzorgingshuis 9% 
Verpleeghuis 28% 
Ziekenhuis 13% 
Elders 6% 
 

https://tynaarlo.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat


Niet thuis sterven heeft een grote 
verscheidenheid van oorzaken 

- Verloop ziekteproces 
- Wensen t.a.v. de laatste levensfase zijn 

niet besproken 
- Mantelzorger overbelast 
- Niet bekend met vrijwillige palliatieve 

thuishulp 

Hospices 

Hospices in Drenthe 1. Hospice het Alteveer in Assen 6 kamers 
en 2 logeerkamers 

2. Hospice t Huis van Heden in Emmen 
3. Willem de Boerhuis in Hoogeveen 
4. Hospice Eesinge in Meppel 
5. Hospice Vredeborgh in 

Westerkwartier+Noordenveld 
 

Hospices  Voor inwoners van de gemeente Tynaarlo is een 
hospice bereikbaar op max 10 km van de 
woonplaats. Dit is incl de hospices in Groningen 

Bezetting Hospice Het Alteveer 
 
 
 
*in het hospice in Assen hebben 26 mensen 
van buiten 4 de gemeenten gebruik gemaakt 
van het Hospice 

- de gemeente Noordenveld maakt gebruik van 

het Hospice in t Westerkwartier 

- In de gemeente Tynaarlo wordt zeer beperkt 

gebruikt gemaakt van het hospice. In de 

afgelopen 3 jaar hebben ca 6 inwoners gebruikt 

gemaakt van het hospice in Assen 

Bijdrage gemeente Tynaarlo aan Hospice het 
Alteveer 

De 4 gemeente betalen naar rato van het aantal 
inwoners de huishoudelijke hulp in het Hospice. 
Dit is op grond van de Wmo. 
De gemeente Tynaarlo heeft in 2021 eenmalig 
€5000 bijgedragen aan de nieuwbouw van het 
hospice 

Vrijwilligers werkzaam in het hospice In het hospice in Assen hebben in de afgelopen 3 
jaar gemiddeld 10 vrijwilligers van de gemeente 
Tynaarlo gewerkt 

Mantelzorgers 

Percentage inwoners dat zorg aan een 
hulpbehoevende naaste heeft verleend in de 
laatste 12 maanden 

47% 

Mantelzorger voelt zich belemmerd in het 
dagelijks leven door het geven van zorg aan 
een naaste 

37% 

Burenhulp aan 75+ 25% 

Vrijwillige palliatieve thuishulp 

Acanthis Drenthe 
https://www.acanthiszorg.nl/ 
 

Heeft 70 getrainde vrijwilliger palliatieve 
thuishulpen en 48 inzetten per jaar. Heeft een 
plan gepresenteerd aan de NMD-gemeente om in 
2024 een inzet van 180 x een vrijwillige 
palliatieve thuishulp in te zetten door het 
vergroten van de bekendheid van vrijwillige 
palliatieve thuiszorg bij huisartsen, welzijn, 
thuiszorgorganisaties en inwoners. 

https://www.acanthiszorg.nl/


Dit plan kost voor een periode van 3 jaar €50.000 

Zorgverzekering Huisarts, Ziekenhuis en Thuiszorg 

In Tynaarlo zijn er 9 huisartsenpraktijken Er is gesproken met 2 huisartsen 
- Er is heel weinig belangstelling om de 

laatste fase door te brengen in een 
hospice. Betreft incidenteel mensen 
zonder een netwerk, ongeschikte 
huisvesting. 

- Thuiszorg en palliatieve teams zijn goed 
georganiseerd 

- Geen verwacht te kort aan huisartsen 
- Huisartsen maken gebruik van Pallia web 
- Belangrijk zijn goede netwerken en elkaar 

kennen 
- De ervaring is dat mensen duidelijk zijn 

over de invulling van de laatste 
levensfase en dat dit ook vaak 
gerealiseerd kan worden 

- De huisartsen voelen zich niet overbelast 
door de stervensbegeleiding thuis 

- De ervaring van de huisartsen is dat de 
meeste mensen thuis kunnen sterven 

- De conclusie van de huisartsen is dat er 
niet of nauwelijks behoefte is aan een 
hospice 

Inwoners van Tynaarlo en ziekenhuizen In het noorden van de gemeente is men gericht 
op het Martiniziekenhuis (ook huisartsenpost) en 
het UMCG in Groningen. In het zuiden van de 
gemeente op het Wilhelminaziekenhuis in Assen  

De meeste thuiszorgorganisaties hebben een 
palliatief team 

Palliatieve zorg wordt medisch geïndiceerd bij 
een levensverwachting van minder dan 3 
maanden. 
Thuiszorgorganisaties in Tynaarlo: 
Icare 
Thuiszorggroep Drenthe 
De grootste zorg is het tekort aan gekwalificeerd 
personeel bij de thuiszorgorganisaties 

Wmo 

Kort Verblijf 1 aanvraag in 2021 

Logeren (spoedrespijtzorg en planbare 
respijtzorg) 

Het plannen van respijtzorg blijkt in de praktijk 
nauwelijks mogelijk. Zorgaanbieders geven aan 
dat eventuele spoedrespijtzorg voorrang heeft. 
Dit betekent dat een weekje vakantie plannen 
niet mogelijk is. Deze omissie in het aanbod 
opgepakt is besproken met de Inkoop NMD 

Neie Naober Mantelzorgondersteuning 
Lotgenoten groep 
Waardering Mantelzorg: moet opnieuw ingevuld 
worden. Met de overgang van Trias naar Neie 
Naober heeft  dit onderwerp onvoldoende 
aandacht gehad. 



Welke professionals en voorzieningen zijn betrokken bij de laatste levensfase? 
 

Zorgverzekeringswet 
 

- De huisarts 
- Wijkverpleegkundigen 
- Het palliatieve thuiszorgteam 
- Hospice in Assen. Maar ook de Hospices 

in Noordenveld en in mindere mate 
Hoogeveen, Emmen, Meppel en 
Groningen. Hiervoor moet je een 
aanvullende verzekering hebben. Het 
Alteveer biedt ook opvang voor niet 
verzekerde patiënten 

Wmo 
 

- Inkoop planbare respijtzorg 
- Inkoop spoed respijtzorg 
- Inkoop Tijdelijk verblijf  

Wlz 
 

- Verzorgings- en verpleeghuizen 
- Intramurale instellingen voor inwoners 

met beperkingen 

Welzijn 
 

- Directe familieleden en vrienden: 
Mantelzorgers 

- Vrijwillige thuishulpen 
- Acanthis, vrijwillige thuishulpen opgeleid 

voor de palliatieve zorg 
- Mantelzorgondersteuning 
- Mantelzorgwaardering 

Hospice/palliatieve zorg 
 

Het Alteveer Statutair in gesteld voor de NMD-gemeenten 
Aantal gebruikers uit Tynaarlo: afgelopen 3 jaar in 
totaal 6 mensen. 
(Assen 28, AA en Hunze 5, Midden-Drenthe 3, 
Borger 4 
 

 Hospice heeft 6 kamers en 2 respijtzorgkamers. 
Het is een zgn. Bijna-Thuis huis. Het wordt gerund 
door 1 fte professional en de rest vrijwilligers 
 

Financiering De zorgkosten worden vergoed door de 
zorgverzekering. De bijdrage voor verblijf per dag 
bedraagt €49 voor de patiënt 
Daarnaast ontvangt het hospice een bijdrage  van 
het Rijk, de gemeente Assen en donaties 

Begroting De exploitatie en het gebouw worden beheerd 
door de  Stichting Hospice Noord en Midden-
Drenthe.  

Thuiszorg Wordt geleverd door Icare, betaald vanuit de  
aanvullende verzekering van de patiënt 

Schoonmaak  
(Noordenveld participeert in het Hospice in 
Leek) 

De gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Aa en 
Hunze en Tynaarlo betalen gezamenlijk voor het 
schoonmaken (Hulp bij het huishouden/Wmo 



Gemiddeld afstand tot een hospice Het Alteveer constateert dat, in overweging 
nemende dat ook in Groningen, Leek en in 
Hoogezand goed georganiseerde hospices zijn, 
palliatieve terminale hospicezorg nooit op meer 
dan 10 kilometer afstand beschikbaar is voor de 
inwoners van Tynaarlo 

Werkgelegenheid 

Thuiszorg Palliatieve thuiszorg verleend in een hospice is 
efficiënter maar kost in principe niet veel minder 
tijd. Op de bekostiging van deze zorg wordt per 
2023 bezuinigd. Alleen zorg technische 
handelingen zullen blijven worden vergoed. 
Palliatieve zorg moet ondergebracht worden bij 
het eigen sociale netwerk 

Ontwikkelingen 

Advance Care Planning: 
Samen beslissen bij de voorbereiding op de 
laatste levensfase 

Resultaten in 2021-2023 bereiken met de 
implementatie van ACP: 
1. Bewustwording en zelfregie bevorderen bij 
(kwetsbare) inwoners in Drenthe e.o. 
2. Multidisciplinaire samenwerking op het gebied 
van ACP tussen zorgaanbieders, 
huisartsen en welzijnsmedewerkers 
optimaliseren. 
3. Verlagen van het aantal crisissituaties overdag 
en in de ANW-uren rondom palliatieve 
patiënten en voorkomen van onnodige zorg en 
opnames. 
4. Digitale informatieoverdracht t.b.v. ACP-
informatie tussen de verschillende betrokken 
partijen (inwoners, zorgaanbieders, 
welzijnsmedewerkers en huisartsen) veilig en 
efficiënt organiseren. 

Acanthis: 
Vrijwillige thuishulpen 

Acanthis heeft een plan op gezet om het aantal 
vrijwillige palliatieve thuishulpen sterk uit te 
breiden en meer bekendheid te geven 

 
 
 

 
  



 
TOELICHTING VAN 2 TUISZORGORGANISATIES 
 
Reactie Thuiszorgorganisatie Zorggroep Drenthe: Richard van der Pluijm 
Hospice-zorg is een belangrijke en betekenisvolle vorm van zorg die veel waarde kan toevoegen aan 
de cliënt in de laatste levensfase. Wanneer mensen kiezen om in een hospice te verblijven, is het niet 
zo dat hiermee de druk op de wijkverpleging per definitie wordt verminderd. Wel is het met nadruk zo 
dat de zorg vaak meer passend verleend kan worden. De afstemming met cliënt, familie, vrijwilligers 
en niet in de laatste plaats de huisarts/kaderarts verloopt gemakkelijker. Ook eventuele complexe 
zorghandelingen kunnen in een hospice over het algemeen gemakkelijker worden verricht (vergelijk 
bijvoorbeeld een bed in de woonkamer in een klein appartement met een bed in een daartoe 
ingerichte kamer in het hospice). 
 
Het Hospice in Asse betreft een zgn. bijna-thuis-huis, waarbij de coördinatie van zorg geheel in 
handen is van de vrijwilligers en coördinatoren. De verpleegkundige zorg die benodigd is wordt 
verleend door de wijkverpleging, die hiervoor ook de indicatie zal stellen (of aanpassen in geval er al 
een indicatie voor wijkverpleging aanwezig is). 
 
Er is sprake van een verwacht te kort aan (wijk)verpleegkundigen. Dit tekort is actueel en zal de 
komende jaren zeker veel aandacht blijven vragen. De komst van een hospice zal dit vraagstuk niet 
oplossen uiteraard, maar zal zeker bijdragen aan het verlenen van passende en doelmatige zorg. Het 
hoeft zeker niet zo te zijn dat er 24/7 een verpleegkundige in het hospice aanwezig is. Wel is het 
mogelijk dat de nabijheid van verpleegkundige zorg adequaat is georganiseerd door bijvoorbeeld een 
aantal professionals hierop specifiek in te zetten. Dat maakt de zorg planbaar en is een eventuele 
situatie waarbij acute verpleegkundige zorg nodig is goed opvolgbaar. Zorggroep Drenthe kan vanuit 
de wijkverpleging hier een effectieve invulling aan geven. 
 
Verder wordt opgemerkt dat er weinig tijd lijkt te zijn om palliatieve zorg in de thuissituatie te kunnen 
verlenen. Zorggroep Drenthe verleent passende zorg aan haar cliënten en zal gezien een dergelijke 
indicatie ook daaraan adequate invulling geven. 
Gezien de personele krapte en de daarmee gepaard gaande planningsvraagstukken is het 
vanzelfsprekend dat concentratie van dergelijke complexe zorg gemakkelijker planbaar is een hospice, 
dan wanneer dit frequenter in de wijk aan de orde is. Dit zal daarmee een verlichting op de 
wijkverpleging kunnen betekenen. Maar het uitgangspunt is en blijft de wens van de cliënt natuurlijk. 
Zorggroep Drenthe maakt zich sterk om, ondanks het arbeidsmarktvraagstuk, ook deze complexe zorg 
aan de cliënt goed en passend te blijven verlenen. 
 

Thuiszorgorganisatie Icare, Belinda Kramer 
Wat ik zie is vooral een verandering in de bekostiging. De verzekeraar is niet meer bereid om te 
betalen voor de flinke professionele inzet die vaker geboden wordt aan iemand die thuis wil sterven. 
Dat moet opgelost worden met mantelzorg en vrijwilligers en een beetje met zorg daar waar het zorg 
technische handelingen betreft. In de praktijk is het voor mantelzorgers en vrijwilligers echter niet 
haalbaar om thuis het stervensproces te ondersteunen en zal dus vaker vanaf 2023 (dan zou de 
betaling voor deze zorg stoppen) gebruik gemaakt worden van een Hospice verwacht ik. Ik zal kijken 
of ik een inschatting kan maken van verwachte aantallen. Maar dat is ingewikkeld. 
Echter wordt een deel van die intensieve professionele zorg ook (door in ieder geval Icare) geleverd 
in de huidige Hospices. Ook daar moet die zorg stoppen en we zijn nu aan het inventariseren wat dat 
betekent voor de inzet aldaar. Hospices hebben in de huidige opzet waarschijnlijk veelal te weinig 
volume om er dan nog een zorgprofessional aan te verbinden (en worden ze onderdeel van de 
routezorg).  
Er zijn nog verschillende oplossingsrichtingen en ook diverse obstakels rond dit thema, maar het 
bovengeschetste is de grote lijn die ik zie. 
 

 


