
 

 
  

 

College en Raad gemeente Tynaarlo 

Postbus 5 

9480 AA Vries 

 

Assen, 16 februari 2022 

Betreft: reactie op de motie inzake een onderzoek naar een centrum voor palliatieve zorg in de 

gemeente Tynaarlo van 8 februari 2022 

Geacht College en geachte Raad, 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de motie en behandeling daarvan inzake een 

onderzoek naar een centrum voor palliatieve zorg in de gemeente Tynaarlo. 

De aandacht voor de palliatieve terminale zorg binnen uw gemeente vinden wij – mede gezien de 

demografische ontwikkelingen – verheugend en belangrijk. Deze aandacht bleek onlangs ook uit de 

genereuze financiële bijdrage van uw gemeente aan de nieuwbouw van de Stichting hospice Noord- 

en Midden Drenthe te Assen. 

Naar aanleiding van de constateringen en overwegingen genoemd in de motie hechten wij  er aan 

het volgende onder uw aandacht te brengen. 

1. Acanthis biedt – naast hospicezorg in Emmen, Hoogeveen en Meppel – vrijwillige 

zorgondersteuning bij terminale zorg aan mensen in de thuissituatie in geheel Drenthe. Zij 

heeft daartoe een team van 280 goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar. 

2. Stichting hospice Noord- en Midden Drenthe heeft een nieuw gebouw voor hospicezorg 

gerealiseerd aan de ter Aardseweg 3 in Assen. Het aantal gastenkamers voor mensen in de 

palliatieve terminale fase is – juist gelet op de eerdergenoemde demografische ontwikkeling 

– verdubbeld. De gasten worden vanaf medio februari ’22 verwelkomd in het nieuwe 

onderkomen. 

3. Stichting Hospice Het Alteveer Assen organiseert en coördineert de palliatief terminale zorg 

binnen dit hospice met een team van ruim 70 goed opgeleide vrijwilligers welke afkomstig 

zijn uit de hele regio 

4. De statutaire doelstelling van hospice het Alteveer is het bieden van hospicezorg aan de 

inwoners van Noord en Midden Drenthe, dus ook van de inwoners van Tynaarlo. 

5. De afgelopen 4 jaar was ongeveer 10 % van de gasten van hospice het Alteveer afkomstig uit 

de gemeente Tynaarlo 

6. Hospice het Alteveer beschikt over twee logeerkamers die ook gebruikt worden voor 

mantelzorgers van gasten in de palliatief terminale fase. Het bieden van respijtzorg in de 

logeerkamers behoort ook tot de mogelijkheden 



7. De medische/klinische zorg in ons hospice verzorgd wordt door een team van Icare onder 

regie van de eigen huisarts.  

8. Als de eigen huisarts daartoe niet in staat is we beschikken over een aantal kaderartsen die 

niet alleen desgewenst de onder 7 genoemde regie overnemen, maar ook beschikbaar zijn 

om hun kennis omtrent de palliatieve terminale zorg te delen met huisartsen die minder 

frequent met deze vorm van zorg te maken hebben. 

9. We constateren 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 

We verzoeken u bovenstaande overwegingen bij uw onderzoek te betrekken. We zijn daarnaast 

graag bereid een en ander verder toe te lichten. Ook zijn we graag bereid met de initiatiefnemers te 

overleggen hoe we gezamenlijk hun doelstellingen kunnen verwezenlijken.  

Hoogachtend, 

Acanthis 
Hennita Schoonheim 
Directeur-bestuurder 
Eekhoorn 9 
7908 XH Hoogeveen 
06-10054831 
h.schoonheim@acanthiszorg.nl  
www.acanthiszorg.nl 
 
 
 
 
Stichting Hospice Noord- en Midden Drenthe 
Margriet Greving 
Voorzitter 
Ter Aardseweg 3 
9406 XN Assen 
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Stichting Hospice Het Alteveer Assen 
Piet Gorter 
Voorzitter 
Ter Aardseweg 3      
9406 XN Assen 
info@hopsice-alteveer.nl 
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