Jaarverslag 2021
Hospice Gasthuis Groningen
1. Cijfers vrijwilligers:
Aantal vrijwilligers op 01-01-2021:
Aantal gestarte vrijwilligers in 2021:
Aantal gestopte vrijwilligers in 2021:
Aantal vrijwilligers op 31-12-2021:
Gemiddelde leeftijd vrijwilligers:

112
14
21
105
62 jaar (van 22 tot 90 jaar)

Toelichting cijfers
In het eerste half jaar van 2021 was het aantal gasten in het Gasthuis laag. De bereidheid om te werken
onder de vrijwilligers was hoog, maar door het lage aantal gasten en een aantal malen leegstand,
moesten er regelmatig vrijwilligers die op het dienstrooster stonden afgebeld worden. Daarom zijn er in
het eerste half jaar van 2021 nauwelijks nieuwe vrijwilligers aangenomen. Aan geïnteresseerden die zich
aanmeldden als vrijwilliger werd gevraagd even te wachten. Toen er vanaf de zomer weer vrijwilligers
aangenomen konden worden, bleek dat er van de acht wachtende geïnteresseerden nog maar één
iemand over was die daadwerkelijk vrijwilliger wilde worden. Omdat het aantal stoppers in 2021 hoger
was dan het aantal starters is het totaal aantal vrijwilligers aanzienlijk afgenomen.
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 (69%) 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 gasten en opnames:
Onderstaande cijfers zijn afkomstig van de werkgroep Opname van het Gasthuis.
Aantal aanmeldingen:
Aantal opnames:
Aantal opgenomen mannen:
Aantal opgenomen vrouwen:

65
48
24
24

Toelichting aantallen
In 2021 zijn 65 mensen aangemeld bij het Gasthuis. Van deze 65 aanmeldingen zijn er 48 mensen
daadwerkelijk opgenomen in het Gasthuis. Dit is een daling van vijf ten opzichte van vorig jaar. In 85
gevallen is er geen aanmelding gedaan, omdat er op dat moment van bellen geen plaats of geen zicht
op plaats was in het Gasthuis. Dit is opvallend omdat het Gasthuis in 2021 slechts een kwart van het
jaar helemaal vol was. De overige driekwart van het jaar waren er steeds één of meerdere bedden
beschikbaar.
In de schijfdiagrammen hieronder een uitwerking van de aanmeldingen en opnames van het Gasthuis.

Bezetting 2021
Vanwege de coronapandemie is het maximaal aantal gasten in het Gasthuis in de eerste zes maanden
van 2021 beperkt geweest tot vier. Dit deden wij om de hoeveelheid mensen in huis en de druk op het
rooster en de vrijwilligers enigszins te beperken. Ondanks dit lagere maximum is het Gasthuis in het
eerst halfjaar zelden vol geweest. Tot en met juni was de bezetting mager en is het Gasthuis totaal zelfs
23 dagen leeg geweest. Eind juni hebben we een kaartenactie gehouden waarbij iedere huisarts in
Groningen een ansichtkaart kreeg waarin er op een positieve manier gewezen werd op het Gasthuis.
Op 1 juli hebben we het maximaal aantal op te nemen gasten verhoogd naar vijf. Half juli nam het aantal
gasten toe. De laatste twee kwartalen van 2021 was het Gasthuis weer met regelmaat vol.

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.
De gemiddelde leeftijd van de gasten die in 2021 in het Gasthuis zijn opgenomen is 74,4 jaar, met een
spreiding van 43 tot 94 jaar. Er zijn evenveel mannen als vrouwen opgenomen. De gemiddelde
verblijfsduur in 2021 was 14 dagen dit is opnieuw een forse daling ten opzichte voorgaande jaren. De
gemiddelde bezetting was 60%. Ook dit is een forse daling die deels verklaard kan worden doordat er
vanwege corona minder bedden beschikbaar waren. Van 1 januari tot 1 juli waren er slechts vier bedden
beschikbaar. De beschikbare bedden waren echter ook zelden allemaal bezet in het eerste half jaar.
NB: de gemiddelde bezetting is in sommige jaren boven de 100%. Dit komt doordat wij officieel vijf
kamers hebben, maar in gevallen van nood ook een zesde gast kunnen opnemen.
Sinds de start van het Gasthuis in 1999 zijn er totaal 931 gasten in het Gasthuis opgenomen.

4. Cijfers website en sociale media
Het Gasthuis heeft een eigen website, een Facebook- en een Twitteraccount. Het aantal bezoekers van
de website is de laatste twee jaar met 15% afgenomen. Facebook is redelijk stabiel.
•

Website (https://www.gasthuisgroningen.nl )
o 4772 gebruikers (in 2020 waren er 5286 gebruikers)
o 20.382 paginaweergaven (in 2020 waren er 24.375 paginaweergaven)

•

Facebook (https://www.facebook.com/HospiceGasthuisGroningen )
o Vind-ik-leuks (pagina-niveau): 572 (in 2020 waren dit er 551)

•

Twitter (https://twitter.com/VPTZGroningen):
o 365 volgers (afname van 9 ten opzichte van 2020)

5. Ondersteuning vrijwilligers:
In 2021 zijn er vanwege de coronabeperkingen weinig activiteiten voor vrijwilligers georganiseerd. Een
groot aantal bijeenkomsten heeft plaatsgevonden via Zoom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April: Basistraining voor nieuwe vrijwilligers, ingekocht bij VPTZ. De training vond plaats via Zoom.
April: Thema-avond over het thema Euthanasie en palliatieve sedatie. Bijeenkomst vond plaats via
Zoom.
Juni: Kaartenactie. Er is een kaart gestuurd naar iedere huisarts in Groningen om het Gasthuis op
een positieve manier onder de aandacht te brengen.
Oktober: Evaluatiebijeenkomsten. Drie bijeenkomsten in de Tuinzaal. Thema: In gesprek met de
gast.
De overleggen van het opnameteam hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden via Zoom.
Er is vanwege corona regelmatig overleg tussen bestuur, Buurtzorg en projectondersteuner om de
stand van zaken en de maatregelen te bespreken en evalueren.
De werkzaamheden van de werkgroep PR zijn door corona tot stilstand gekomen.
Het maandelijks werkoverleg heeft deel digitaal en deels via Zoom plaatsgevonden.
Het bestuur van de Stichting Exploitatie Gasthuis heeft deels live en deels via Zoom vergaderd.
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