Jaarverslag 2018
Hospice Gasthuis Groningen

1. Cijfers vrijwilligers:
Aantal vrijwilligers op 01-01-2018:
Aantal gestarte vrijwilligers in 2018:
Aantal gestopte vrijwilligers in 2018:
Totaal actief geweest in 2018:
Aantal vrijwilligers op 31-12-2018:
Gemiddelde leeftijd vrijwilligers:

118
29
27
147
120
59,6 jaar (van 19 tot 87 jaar)

2. Cijfers hospice Gasthuis Groningen 2018:
NB: onderstaande cijfers zijn afkomstig van de werkgroep “opname” van het Gasthuis.
In 2018 zijn 132 mensen aangemeld bij het Gasthuis. Van deze 132 aanmeldingen zijn er
55 mensen daadwerkelijk opgenomen in het Gasthuis. In de schijfdiagrammen hieronder
een uitwerking van de cijfers van het Gasthuis.

De gemiddelde leeftijd van de gasten die in 2018 in het Gasthuis zijn opgenomen is 69,8 jaar,
met een spreiding van 39 tot 93 jaar. De gemiddelde verblijfsduur in 2018 was 30 dagen, de
gemiddelde bezetting was 100% (NB: het gemiddelde kan boven de 100% komen omdat wij
officieel vijf kamers hebben maar in gevallen va nood ook een zesde gast kunnen opnemen). Er
zijn in 2018 drie gasten dusdanig opgeknapt in het Gasthuis dat een indicatie niet meer van
toepassing was. Deze gasten zijn weer naar huis gegaan. Sinds de start van het Gasthuis in
1999 zijn er totaal 763 gasten in het Gasthuis opgenomen.

3. Cijfers hospice Gasthuis Groningen cumulatief:
Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de gegevenshistorie van de werkgroep “opname” van het
Gasthuis. Alle cijfers hebben betrekking op het Gasthuis, de gasten, opnames en hun verblijf.

4. Cijfers sociale media en website
• Twitter (https://twitter.com/VPTZGroningen):
o 360 geplaatste tweets (sinds start)
o 380 volgers
•

Facebook (https://www.facebook.com/HospiceGasthuisGroningen )
o 10 geplaatste berichten in 2018
o Maximaal bereik van één bericht 6763 personen
o Vind-ik-leuks (pagina-niveau): 460
o Volgers: 451

•

Website (www.gasthuisgroningen.nl):
o In december 2018 is de website van Gasthuis Groningen vernieuwd. Er zijn geen
cijfers van bezoekersaantallen.
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