Jaarverslag 2019
Hospice Gasthuis Groningen
1. Cijfers vrijwilligers:
Aantal vrijwilligers op 01-01-2019:
Aantal gestarte vrijwilligers in 2019:
Aantal gestopte vrijwilligers in 2019:
Aantal vrijwilligers op 31-12-2019:
Gemiddelde leeftijd vrijwilligers:

120
20
27
113
61 jaar (van 23 tot 88 jaar)

Het aantal gestopte vrijwilligers in 2019 lag in lijn met het aantal gestopte vrijwilligers in voorgaande
jaren. Het aantal nieuwe vrijwilligers in 2019 is echter aanzienlijk lager geweest dan normaal. Hierdoor is
het totale vrijwilligersbestand in 2019 met 7 vrijwilligers gekrompen. Dit is een krimppercentage van 6%.
De krimp heeft nog geen negatieve invloed op het invullen van het rooster gehad.
Ter illustratie hieronder een twee grafieken met links de vrijwilligersaantallen van de afgelopen 10 jaar,
rechts het aantal gestarte en gestopte vrijwilligers per jaar.

Het overgrote deel van de vrijwilligers (67%) is afkomstig uit de stad Groningen. De verhouding
man/vrouw onder de vrijwilligers is met 30% man en 70% vrouw de afgelopen jaren redelijk constant.

2. Cijfers website en sociale media
Het Gasthuis heeft een eigen website, een Facebook- en een Twitteraccount. Met name de website en
Facebook worden met regelmaat gebruikt en geraadpleegd.
•

Website (https://www.gasthuisgroningen.nl )
o 5661 gebruikers (onbekend of dit t.o.v. vorig jaar gegroeid is. Over 2018 zijn geen cijfers
beschikbaar omdat de nieuwe website dat jaar is opgeleverd. )
o 26.478 paginaweergaven

•

Facebook (https://www.facebook.com/HospiceGasthuisGroningen )
o 510 volgers (groei van 13%)
o Vind-ik-leuks (pagina-niveau): 508 (groei van 10%)

•

Twitter (https://twitter.com/VPTZGroningen):
o 381 volgers (geen groei ten opzichte van vorig jaar)

3. Cijfers gasten en opnames:
NB: onderstaande cijfers zijn afkomstig van de werkgroep Opname van het Gasthuis.
In 2019 zijn 90 mensen aangemeld bij het Gasthuis. Van deze 90 aanmeldingen zijn er 67 mensen
daadwerkelijk opgenomen in het Gasthuis. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van alle
voorgaande jaren. Het overgrote deel van de gasten is aangemeld door huisarts of ziekenhuis.
In de schijfdiagrammen hieronder een uitwerking van de cijfers van het Gasthuis.

4. 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.
De gemiddelde leeftijd van de gasten die in 2019 in het Gasthuis zijn opgenomen is 70,7 jaar, met een
spreiding van 35 tot 100 jaar. De verhouding man/vrouw was ongeveer 50/50. Zoals al eerder vermeld is
het aantal opnames met 67 fors hoger dan voorgaande jaren. De gemiddelde verblijfsduur in 2019 was
24 dagen dit is een forse daling ten opzichte van 2018 toen het 30 dagen was, de gemiddelde bezetting
was 89%. Ook dit is een forse daling t.o.v. 2018, toen de bezetting 100% was.
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.
Sinds de start van het Gasthuis in 1999 zijn er totaal 830 gasten in het Gasthuis opgenomen.

Activiteiten vrijwilligers:
In 2019 zijn er verscheidene activiteiten voor vrijwilligers georganiseerd. Hier een opsomming:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubileumfeest 20-jarig bestaan
2 x Basistraining voor vrijwilligers, à vijf bijeenkomsten
2 x Buurtzorgtraining, à twee bijeenkomsten
2 x Evaluatiebijeenkomsten à drie bijeenkomsten
2 x Herdenkingsbijeenkomst overleden gasten (door werkgroep Herdenking)
Open dag Gasthuis voor familie en vrienden van vrijwilligers (door PR-groep)
Thema-avond Ontzorg je nabestaanden door nalatenschapscoach
Thema-avond Sterfstijlen door coördinator
Thema-avond Verslaving door consulent van VNN
Nazomerborrel voor vrijwilligers (uitreiking zeefdruk van Anke Slooff)
Themabijeenkomst Eenzaamheid door VPTZ-vrijwilliger
Thema-avond Tot de dood ons scheidt door Geestelijk verzorger
Thema-avond Afasie door logopedist/afasietherapeut.

Linda Kooren
3 januari 2020

