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De VPTZ Land van Cuijk en het Hospicehuis de Cocon zijn beide gehuisvest op 
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Website:  
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JAARBERICHT 2013 VAN DE STICHTING VPTZ LAND VAN CUIJK 

 

Voorwoord 

In 1988 is de stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Land van Cuijk opgericht. In 2013 is het 25 
jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd. In 2005 is de stichting Hospicehuis Land van Cuijk 
opgericht. In 2012 zijn beide stichtingen gefuseerd tot de fusiestichting Thuis/Bijna Thuis 
Sterven. Per 20-12-2013 heet deze fusiestichting nu officieel Stichting VPTZ Land van Cuijk 
(VPTZ=Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Dit jaarbericht wordt daarom uitgebracht 
onder deze nieuwe naam. 
 
De bestaansreden van de VPTZ  Land van Cuijk is de erkenning van het recht van ieder mens 
om op een menswaardige manier te sterven, aansluitend bij de eigen behoeften en wensen. 
De VPTZ Land van Cuijk is een regionale organisatie, die gemotiveerde en daartoe opgeleide 
vrijwilligers kan inzetten om te zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze 
inzet kan geleverd worden zowel in de thuissituatie, in het hospicehuis de Cocon als in het 
verpleeghuis/verzorgingshuis. De ondersteuning wordt geleverd in aanvulling op en in 
samenwerking met de mantelzorg en de professionele thuiszorg. Er zijn thans bijna 100 
vrijwilligers onder leiding van 5 (part time) coördinatoren  en er vindt een continue werving 
plaats van nieuwe vrijwilligers.  Zij verzorgen momenteel ca 700 zorgdagen in de Cocon en ca 
3800 zorguren in de thuissituatie. De VPTZ Land van Cuijk is lid van de landelijke vereniging 
VPTZ en heeft fiscaal de ANBI status. Giften en donaties aan de VPTZ Land van Cuijk zijn 
hierdoor fiscaal aftrekbaar. 
 

Interne organisatie 

Na de juridische fusie in 2012 stond 2013 in het teken van de organisatorische integratie van 
de werkeenheden Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Thuis en het Hospicehuis de Cocon. 
Reeds enkele jaren zijn beide onderdelen in hetzelfde prachtige pand aan de Breestraat in 
Sint Anthonis gevestigd. Om redenen van zowel inhoudelijke als financiële aard werd het 
steeds duidelijker dat een toenemende samenwerking noodzakelijk is. Cultuurverschillen 
tussen beide vormen van begeleiding van terminaal zieken, thuis en in het hospicehuis, 
maken dat dit proces zorgvuldig moet worden begeleid. 
Daartoe zijn inmiddels een aantal stappen gezet. De belangrijkste stap was de samenvoeging 
van alle coördinatoren in één coördinatieteam, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor 
organisatie en inzet van de vrijwilligers zowel thuis als in het hospicehuis. Een van de 
coördinatoren is benoemd tot voorzitter van het coördinatieteam met als extra taak de 
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stroomlijning van de contacten tussen bestuur en coördinatieteam. Centraal blijft staan de 
keuzevrijheid van de vrijwilligers. Om te kunnen profiteren van de bekendheid van de 
landelijke merknaam VPTZ treedt de fusiestichting per 1 januari 2014 officieel naar buiten 
onder de naam Stichting VPTZ Land van Cuijk.  

 

Vrijwilligers  

Het bestuur is zeer blij met de inzet van onze vrijwilligers die er dagelijks voor zorg dragen 
dat de zieken thuis en de gasten in het hospicehuis een goede en warme zorg ontvangen. Dit 
moge ook blijken uit de waardering die wij regelmatig ondervinden, niet alleen van de 
gasten en zieken thuis, maar ook van de naaste familieleden en de vele mantelzorgers. Wij 
zijn onze vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij doen om tot een 
optimale terminale zorg te komen. De organisatorische integratie van de VPTZ Thuis en de 
Cocon speelt zich vooral af op het niveau van de coördinatoren en zal de keuzevrijheid van 
de vrijwilligers ongemoeid laten. Wel wordt gestreefd naar gezamenlijke bijeenkomsten van 
alle vrijwilligers en gezamenlijke opleidingstrajecten. 

Op 23 mei 2013 is op feestelijke wijze het 25e jarig jubileum gevierd van de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Thuis, waarbij vooral de betrokken vrijwilligers in het zonnetje 
werden gezet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uiteindelijke schilderwerk bevatten onder andere de volgende uitspraken: "In verbinding 
met elkaar", "Ga zo door met warme zorg", "Waar jullie zijn komt rust, onvervangbaar en 
van onschatbare waarde voor familie stervenden en ons". 
De vrijwilligers ingezet in de thuissituatie bieden vooral tijd, aandacht en betrokkenheid.  
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Naast emotionele ondersteuning aan de mensen die thuis sterven en een luisterend oor 
voor de familie, bieden vrijwilligers ook eenvoudige praktische zorg.  
Mede door hun aanwezigheid kunnen mensen er voor kiezen om thuis in hun eigen 
vertrouwde omgeving afscheid van het leven te nemen. In het kalenderjaar 2013 waren er, 
na een succesvolle wervingsactie, ca 30 vrijwilligers actief binnen VPTZ-Thuis. Zij waakten 
gedurende 3812 uren bij 62 cliënten. Ook in 2013 konden niet alle hulpvragen gehonoreerd 
worden, omdat er op dat moment geen vrijwilligers beschikbaar waren. Er is dus nog altijd 
behoefte aan extra vrijwilligers. 

 Het team van de vrijwilligers in de Cocon biedt een veilige, warme en comfortabele 
omgeving aan de gast, familie en mantelzorg. “Er zijn” is de basis van het vrijwilligerswerk; 
daarnaast zijn aandacht, betrokkenheid en een luisterend oor van groot belang voor het 
welzijn van de gast en diens naasten. Binnen het team van het hospicehuis zijn ca 65 
vrijwilligers actief. Zij verzorgden 32 gasten, die gedurende 526 dagen in de Cocon 
verbleven. Ook hier moet voortdurend actief gezocht worden om het aantal vrijwilligers op 
peil te houden.  

Coördinatoren 

De coördinatoren vormen de spil van beide werkeenheden. Dit met name door de grote 
mate van continuïteit die zij bieden. De coördinatoren spelen een grote rol in de intake van 
de cliënten en de coördinatie van de zorgverlening, de coördinatie van de inzet van de 
vrijwilligers en de begeleiding van deze groep. Voorts zijn zij zeer actief in het werven van 
nieuwe vrijwilligers, het geven van scholing, het regelen van contactbijeenkomsten en 
themabijeenkomsten. De coördinatoren zorgen ook voor het kwaliteitsbeleid, de PR en het 
onderhouden van de externe contacten.  

De integratie van VPTZ-Thuis en hospicehuis de Cocon heeft de meeste invloed op het werk 
van de coördinatoren. Per 01-10-2013 is er sprake van één coördinatieteam, dat 
verantwoordelijk is voor beide werkeenheden. Alle coördinatoren kunnen elkaar vervangen. 
Dit leidt tot meer flexibiliteit in de bezetting en meer garantie voor continuïteit bij ziekte en 
vakanties. Per 01-01-2014 werken de coördinatoren op basis van de jaarurensystematiek. 
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Medio 2013 hebben wij in verband met pensionering afscheid genomen van Marijke 
Kemperman, die vanaf de start van de Cocon als coördinator werkzaam is geweest. Er zijn 
thans 5 (part time) coördinatoren werkzaam. Marjolet Kamps is door het bestuur benoemd 
als voorzitter van het coördinatieteam.  

 

 

Samenstelling coördinatieteam 2013  

Marjolet Kamps Voorzitter coördinatieteam vanaf 01-10-2013 

Miranda van den Broek  

Mien Coenegracht  

Yvonne van Esch  

Marijke Kemperman Tot 01-10-2013 

Lia van de Weijer  

 
De VPTZ Land van Cuijk en het Hospicehuis de Cocon zijn beide gehuisvest op 
Breestraat 35, 5845 AZ te Sint Anthonis.  
 
VPTZ Land van Cuijk Tel. 0485 - 574289 of 06 - 10924002. Mailadres: 
Info@vptzlandvancuijk.nl.  
 
Hospicehuis de Cocon Tel. 0485 - 381927 Mailadres: 
Decocon@hospicehuislandvancuijk.nl.  
 

 



6 

 

Medio 2013 hebben wij in verband met pensionering afscheid genomen van Marijke 
Kemperman, die vanaf de start van de Cocon als coördinator werkzaam is geweest. Er zijn 
thans 5 (part time) coördinatoren werkzaam. Marjolet Kamps is door het bestuur benoemd 
als voorzitter van het coördinatieteam.  

 

 

Samenstelling coördinatieteam 2013  

Marjolet Kamps Voorzitter coördinatieteam vanaf 01-10-2013 

Miranda van den Broek  

Mien Coenegracht  

Yvonne van Esch  

Marijke Kemperman Tot 01-10-2013 

Lia van de Weijer  

 
De VPTZ Land van Cuijk en het Hospicehuis de Cocon zijn beide gehuisvest op 
Breestraat 35, 5845 AZ te Sint Anthonis.  
 
VPTZ Land van Cuijk Tel. 0485 - 574289 of 06 - 10924002. Mailadres: 
Info@vptzlandvancuijk.nl.  
 
Hospicehuis de Cocon Tel. 0485 - 381927 Mailadres: 
Decocon@hospicehuislandvancuijk.nl.  
 

 

7 

 

Bestuur 

Medio 2013 heeft Ben Fransen het voorzitterschap overgedragen aan Sjoerd Adema. Ben is 
vanaf de start gedurende 25 jaar voorzitter geweest en 
de VPTZ in zijn huidige vorm is Ben Fransen veel dank 
verschuldigd voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor 
de palliatieve terminale zorg in de regio. Eind 2013 is ook 
Wim Smeets afgetreden als bestuurslid, waarna het 
bestuur uit zes leden bestaat. 

De belangrijkste bestuurstaken in 2013 waren de 
ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie en de hieruit 
voortvloeiende organisatorische integratie van de 
coördinatiefunctie. Hoewel de exploitatie in 2013 nog 
gezond was, maakt het bestuur zich zorgen over de 
financiële gang van zaken in het komend jaar, omdat de 
inkomsten zullen afnemen en er tijd nodig is om te 
komen tot additionele fondsenwerving uit giften, 
donaties en sponsoracties. 

 

Samenstelling bestuurleden 2013  

Sjoerd Adema Voorzitter vanaf 01-07-2013 

Ben Fransen Voorzitter tot 01-07-2013 

Koosje van der Horst - Schrier Secretaris 

Riet Muermans - Wijnen Penningmeester 

Paul Arts Lid 

Hil Worm Lid 

Wim Smeets Lid tot 31-12-2013 

Bets Potten - Hermens Lid 

 
Mailadres Bestuur/ Secretariaat: 
Contactpersoon Bets Potten-Hermens   pibelipotten@freeler.nl 
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Waarom bestaat de VPTZ Land van Cuijk? 

De bestaansreden van de VPTZ Land van Cuijk is de erkenning van het recht van ieder mens 
om op een menswaardige manier te sterven, aansluitend bij haar of zijn levensstijl, 
behoeften en wensen. Als hierbij, naast de beperkt beschikbare mantelzorg en/of 
professionele zorg, meer aandacht en ondersteuning nodig en gewenst is, kan deze geboden 
worden door de inzet van daarvoor opgeleide vrijwilligers. 

 

 

De VPTZ Land van Cuijk biedt ondersteuning aan zorgbehoevenden, voornamelijk afkomstig 
uit Land van Cuijk en Noord Limburg, die verkeren in de terminale fase van hun ziekteproces 
of leven. Deze zorg willen we bieden in aanvulling op en in samenwerking met de mantelzorg 
en/of de professionele zorg, op basis van wederzijds belang, erkenning van eigenwaarde van 
een ieder en gelijkwaardigheid. Op deze manier worden cliënten in staat gesteld thuis, in het 
hospicehuis de Cocon of in een zorginstelling op een menswaardige wijze te sterven. De 
inzet van vrijwilligers veronderstelt een eigen positie naast mantelzorg en beroepsmatige 
zorg. Deze drie vormen van zorg kunnen niet zonder elkaar. 

Regionale samenwerking 

De palliatieve zorg mag zich gelukkig de laatste jaren in een toenemende belangstelling 
verheugen van professionals en vrijwilligers. Door de oprichting van het Netwerk Palliatieve 
Zorg Noordelijke Maasvallei enkele jaren geleden zijn er vele initiatieven genomen die de 
kwaliteit van de palliatieve zorg in het Land van Cuijk en Noord Limburg enorm hebben 
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gestimuleerd. Zo is er inmiddels veel voorlichtingsmateriaal aanwezig, worden er 
lessenreeksen gehouden en vinden er casuïstiekbesprekingen plaats. Het Netwerk is een 
mooi samenwerkingsverband van alle betrokken partijen, zoals de thuiszorginstellingen, 
ziekenhuis en huisartsen. De VPTZ Land van Cuijk vormt een belangrijk onderdeel van dit 
Netwerk en neemt in de begeleiding van terminale zieken al jarenlang een prominente 
plaats in. De voorzitter van de VPTZ is op dit moment tevens voorzitter van de stuurgroep 
van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordelijke Maasvallei.  

Hulpvragen 

In figuur 1 treft u een overzicht van het aantal hulpvragen en zorguren van de VPTZ-Thuis. Er 
zijn in 2013 62 hulpvragen gehonoreerd met in totaal 3812 zorguren. Er zijn in 2013 helaas 8 
hulpvragen niet gehonoreerd kunnen worden door een tekort aan vrijwilligers. De inzet is 
voornamelijk ’s nachts. Door middel van overleggen met alle thuiszorgteams in de regio is er 
aandacht gevraagd voor de mogelijkheid tot inzet van de VPTZ overdag. We zien een lichte 
toename van de inzetten overdag. 

 
Figuur 1 geeft eveneens een beeld van het aantal opnames in de Cocon. Er zijn in 2013 32 
gasten opgenomen met in totaal 526 zorgdagen.  

 

Hulpvragen bij de 
VPTZ-Thuis 

Inzet zorguren 
VPTZ-Thuis 

 

Opnames Cocon Zorgdagen Cocon 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012            2013 

65  62  3600 3812 34 32 796 617 

Figuur 1. Overzicht hulpvragen 

 

In de bijlagen 1 en 2 zijn meer gegevens gespecificeerd van de dienstverlening van de VPTZ-
Thuis en van de Cocon. 

 

Financiën 2013 

In figuur 2 is het verkorte exploitatieoverzicht 2013  weergegeven . Het exploitatieresultaat 
2013 bedraagt € 10.307 (negatief). Het eigen vermogen per 31-12-2013 bedraagt € 72.465. 
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Figuur 2: Verkort exploitatieoverzicht 2013 stichting VPTZ Land van Cuijk. 

Baten      2013   2012 

Subsidie VWS     € 158.662  € 144.996 
Overige baten     €  72.421  € 114.262 
Totaal baten     € 231.083  € 259.258 
 

Lasten 

Personele lasten    € 148.121  € 140.118 
Overige lasten     €   93.269  € 123.696 
Totaal lasten     € 241.390  € 263.814 
 
 
Resultaat (tekort)    €  10.307  €     4.556 
 

Het verslagjaar 2013 vertoont een exploitatietekort van € 10.307 als gevolg van een 
afnemende zorgbijdrage van de Thuiszorg (onderdeel van de overige baten). In 2012 was er 
een tekort van € 4.556. Het vooruitzicht naar 2014 en volgende jaren biedt veel zorg. De 
zorgbijdrage vanuit de Thuiszorg is per 01-01-2014 afgebouwd en ook de VWS subsidie is 
verlaagd. Dit levert voor 2014 een aanzienlijk begroot exploitatietekort op. Een en ander 
zorgt er voor, dat  de komende jaren blijvend gezocht moet worden naar nieuwe 
financieringsbronnen, zoals subsidies, sponsoren en legaten. Hiervoor wordt een stichting 
Vrienden van de VPTZ Land van Cuijk opgericht. 

In bijlage 3 is de volledige balans en resultatenrekening over 2013 van de stichting VPTZ 
Land van Cuijk opgenomen. 
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Bijlage 1. Overzicht dienstverlening 2011-2013 VPTZ-Thuis. 
 
Overzicht dienstverlening 2011-2013 
VPTZ-Thuis       

 
2013 2012 2011 

Aantal intakes cliënten: 62 65 59 
Vrouwen: 34 26 27 
Mannen: 28 39 32 

    Verloop van ondersteuning:        
Overleden 58 46 50 
Voortijdige beëindiging  4 19 9 

    Leeftijd       
Jongste: 11 49 56 
Oudste: 95 98 100 

    Gemiddelde inzet duur (in uren): 61,5 56 58 
Kortste 8 8 8 
Langste opname: 408 720 312 
Totaal aantal uren 3812 3600 3408 

    
    Verloop aanmeldingen       
Ziekenhuis: 4 4 4 
Familie/vrienden/zelf: 7 10 11 
Huisarts/thuiszorg: 49 46 37 
Verpleeghuis/verzorgingshuis 2 5 7 

    Woonplaats cliënten       
Land van Cuijk: 62 65 58 
Buiten de regio: 0 0 1 

    Diagnose       
Vorm van Kanker: 44 34 45 
Anderszins: 18 31 14 

    Niet gehonoreerde aanvragen (Te kort 
vrijwilligers) 8 24 21 
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Bijlage 2.  Overzicht dienstverlening 2011-2013 Hospice de Cocon. 
 
 

Overzicht dienstverlening 2011-2013 Hospice de Cocon     

 
2013 2012 2011 

Aantal opnamen gasten: 32 34 25 
Vrouwen: 13 17 12 
Mannen: 19 17 13 

    Verblijf:       
Overleden in hospice: 28 31 20 
Door omstandigheden naar ander locatie: 4 3 5 

    Leeftijd:       
Jongste: 57 45 45 
Oudste: 92 96 92 

    Gemiddelde opnameduur (in dagen): 18,3 23,0 22,6 
Kortste opname:           1           2           2  
Langste opname:         92      264       102  

    Bezettingspercentage: 42% 54% 39% 

    Zorgdagen: 617 796 632 

    Verloop aanmeldingen:       
Ziekenhuis: 22 14 9 
Familie/vrienden/zelf: 1 0 9 
Huisarts/thuiszorg: 8 17 7 
Verpleeghuis/verzorgingshuis: 1 3 0 

    Woonplaats gasten:       
Land van Cuijk: 25 26 18 
Noord- Limburg: 6 5 4 
Buiten de regio: 1 3 3 

    Diagnose:       
Vorm van Kanker: 26 28 21 
Anderszins: 6 6 4 
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Bijlage 3. Balans en resultatenrekening 2013 stichting VPTZ Land van Cuijk 
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Stil zijn 

     Je denkt misschien 
     dat je wat moet zeggen 
     je denkt misschien 
     dat je mij moet opvrolijken. 
     Je wilt me misschien weer 
     zien lachen 
     en genieten. 
     Je denkt misschien dat je me moet 
     troosten 
     en adviseren. 

 
     Wat ik je vraag is dit: 
     wil je nog eens 
     en nog eens 
     luisteren naar mijn verhaal 
     naar wat ik voel en denk. 
 
     Je hoeft alleen maar stil te zijn 
     mij aan te kijken 
     mij tijd te geven. 
     Je hoeft mijn verdriet 
     zelfs niet te begrijpen. 
     Maar als het kan  
     slechts te aanvaarden 
     zoals het voor mij voelt. 
 
     Je luisterend aanwezig zijn 
     zal mijn dag anders maken. 

 

  Bron: Marinus van den Berg uit: "Wonder in de stilte".  




