
 
 
 
Beste volger van Hospice Issoria, 
  
De eerste maanden van 2020 zijn volkomen anders gelopen dan we konden voorzien. Het Covid-19 virus heeft 
de wereld, Nederland en dus ook hospice Issoria op zijn kop gezet. De pr-commissie had in de planning staan 
om in mei de kookvrijwilligers in het zonnetje te zetten met een portret van iedere kok en zijn of haar favorie-
te recept. Dit speciale boekje houdt u tegoed. 
 
We vinden het belangrijker u een beeld te geven van hoe ons hospice zich staande houdt. Het is fijn u te ver-
tellen dat Issoria crisisbestendig is gebleken te zijn. De zorg aan de gasten, het ontvangen van hun naasten is 
goed gegaan. Onze medewerkers hebben met extra maatregelen en inspanningen hun werk veilig kunnen 
doen. Vanuit vele kanten is hiervoor waardering tot ons gekomen.  
 
Maar er is ook een schaduwkant. De ‘normale’ sponsoracties van de Vrienden van Issoria gingen niet door. 
Daardoor is een financieel gat ontstaan. De Vrienden zijn druk in overleg met bedrijven in de regio, die het 
overigens soms ook heel moeilijk hebben, hoe zij toch kunnen bijdragen aan de continuïteit van Issoria. U als 
volger kan natuurlijk ook helpen.  
Als u in de positie bent iets extra’s te doneren aan de Stichting Vrienden van Issoria, dan zijn we daar heel  
blij mee. Uw donaties kunt u storten op rekeningnummer NL75ABNA0892838426 ten name van Stichting 
Vrienden van Issoria, Leiden. 
 
We hopen dat het u goed gaat. Om ook u een hart onder de riem te steken de komende periode vindt u 
letterlijk één hartje in deze enveloppe. Stay safe! 
  
Marcel Verburg, voorzitter Stichting Issoria 
Robert Jan Stoop, voorzitter Stichting Vrienden van Issoria 
Marieke Zebregs, directeur 
  
 
Leiden, mei 2020 

 

Hospice Issoria 

Burggravenlaan 11 

2313 HM Leiden 

 

Telefoon 071 - 514 22 75 

Mail  info@issoria.nl 

Website www.issoria.nl 
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Covid-19  
 
Het verhaal van het voorjaar 2020 is de Covid-19 crisis. 
Ook Issoria kreeg daar natuurlijk mee te maken. Het 
goede nieuws is dat ons hospice gewoon gasten is blij-
ven opnemen en verzorgen. In de eerste 4 maanden 
van dit jaar hadden we zelfs een hogere bezettings-
graad (85%) dan vorig jaar (79%).  

 

Beleid en beheersmaatregelen 

Half maart werd duidelijk dat er overal maatregelen 
tegen verdere verspreiding van het Covid-19 virus 
moesten worden genomen. Snel werd ook voor Issoria 
Corona-beleid opgesteld, voor de gasten en hun bezoe-
kers en voor onze eigen medewerkers. Onze bestuurs-
secretaris Sjaak de Gouw was hierbij een fantastische 
sparringpartner. Sjaak is in het dagelijks leven directeur 
GGD Hollands Midden en portefeuillehouder infectie-
ziekten. Binnen de GGD ’en speelt hij juist in deze tijd 
een prominente rol. Hij verscheen op tv en gaf techni-
sche briefings in de Tweede Kamer.  

Noodeditie Issoria Flits 

 

Medewerkers 

Alle medewerkers van Issoria werden in de eerste zes 
weken van de Corona-crisis een aantal keer per mail 
geïnformeerd over de situatie. Een aantal vrijwilligers, 
bijvoorbeeld omdat zij behoorden tot een risicogroep, 
koos ervoor tijdelijk te stoppen als zorgvrijwilliger. De 
klusvrijwilligers bleven thuis en kwamen alleen naar  

Voorjaar 2020 

Issoria als er een spoedklus was. Een enkele kook-
vrijwilliger koos ervoor om thuis te koken en de 
maaltijden ‘te bezorgen’.  

De kleinere groep zorgvrijwilligers moest noodge-
dwongen extra diensten draaien, sommigen zelfs    
3 à 4 per week! Omdat er minder verpleegkundigen 
van ActiVite beschikbaar waren, moesten ook zij 
meer diensten werken. Over het algemeen heerste 
er echter een rustige werksfeer binnen de hospice, 
waarbinnen mensen aangaven zich veilig te voelen.  

De zorgvuldige communicatie wordt hierin sterk 
gewaardeerd. Dat Issoria open bleef was niet de 
standaard. Andere hospices kozen ervoor geheel of 
gedeeltelijk te sluiten. 

 

 

 

Overdracht op 1,5 meter                  
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Gasten en hun bezoekers 

Ook voor de opname van gasten en hun bezoekers 
werden extra gedragsregels vastgelegd. Alle maatrege-
len voor bezoekers werden breed gecommuniceerd 
o.a. via onze Facebook-pagina en onze website.  

Bij nieuwe opnames zijn de intakes in veel gevallen op 
het moment telefonisch om de kans op besmetting te 
verkleinen. Veel patiënten uit het ziekenhuis zijn daar 
getest. In sommige gevallen is aan potentiële gasten 
gevraagd een langdurige periode de temperatuur te 
controleren.  

Een enkele keer  was er een aanmelding voor een posi-
tief geteste palliatieve patiënt. Deze namen we niet op 
omdat er nog voldoende capaciteit elders binnen de 
regio was op speciaal ingerichte units.  

Er waren 2 mogelijke gevallen van besmetting onder 
onze gasten tijdens hun verblijf. De eerste testte nega-
tief. De tweede had milde klachten, die na korte tijd 
verdwenen. Beide zijn direct volgens protocol ver-
pleegd met de benodigde beschermingsmiddelen. Het 
toelaten van bezoekers en de inzet van vrijwilligers 
werd tijdelijk gestaakt. 

 

 

 

Waardering 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat Issoria heeft 
bewezen crisisbestendig te zijn. De waardering voor 
ieders inspanningen is bijzonder groot. Dit bleek on-
der andere uit een bezoek van wethouder Marleen 
Damen aan ons hospice op Koningsdag met oranje 
tompouces, mede namens de Oranjevereniging, en 
de goodie-bags die we kregen van de Etos in de 
Haarlemmerstraat. Ook ontvingen we bloemen en 
tekeningen van omwonenden. 

De komende maanden 

De verwachting is overigens dat de huidige beheers-
maatregelen binnen Issoria voor gasten, bezoekers 
en medewerkers de komende maanden nog wel ge-
woon van kracht blijven. Nieuw is wel dat vanaf 6 
april zorgmedewerkers met klachten die passen bij 
Corona getest kunnen worden.  

Hiervoor is een Corona-test drive-in bij het Alrijne 
Ziekenhuis Leiderdorp ingericht. Zorgvrijwilligers, 
verpleegkundigen en de leiding van Issoria kunnen 
hier gebruik van maken wanneer zij klachten heb-
ben. 

 

 

Bezoekersregistratie in de hal 
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Aandacht in de media 

 

Het Leids Dagblad en Sleutelstad Leiden besteedden 
aandacht aan Issoria en het Covid-19 virus. Het Leids 
Dagblad ging vooral in op de genomen maatregelen bij 
de verschillende hospices in de Leidse regio.  

 

Sleutelstad Leiden interviewde Marieke Zebregs over 
de effecten van de Corona-maatregelen. Vooral het 
niet door kunnen gaan van een aantal sponsoracties 
van de Vrienden noopte haar tot de uitspraak: “We 
kunnen echt wel een extra steuntje gebruiken.” 

Zie verder: 

https://sleutelstad.nl/2020/03/26/hospice-issoria-
hoopt-op-extra-financiele-steun-na-wegvallen-
sponsoracties/ 

100-dagen brief Marieke Zebregs 

 

Op 1 oktober 2019 startte Marieke Zebregs als direc-
teur. Op 30 januari 2020 schreef zij haar 100-dagen 
brief. Een paar citaten uit die brief: 

 

‘Ik vind Issoria in de regio uniek in zijn combinatie qua 

uitstraling, huiselijkheid en professionaliteit. Een vast 

team van verpleegkundigen, waarvan zelfs twee per-

sonen in de nachtdienst, een breed scholingspro-

gramma, veel aandacht voor nazorg en de mogelijk-

heid tot rouwondersteuning, een verschrikkelijk bont 

gezelschap aan vrijwilligers met zoveel verschillende 

mogelijkheden en kwaliteiten.’ 

‘Voor mij is Issoria, een plek waar veelal echt tijd is 

voor onze gasten. Waar, ik heb het al eerder gezegd, 

de visie ‘de gast centraal’ niet alleen woorden zijn.’ 

 

 

Jaarplan 2020 

 

Marieke Zebregs en Hans van der Graaf stelden sa-
men een Jaarplan 2020 op, waarin het huidige meer-
jarenbeleid als uitgangspunt is genomen. De vrijwil-
ligersraad en het bestuur werden meegenomen in 
het maakproces. Belangrijke punten voor 2020 zijn: 

• Werving van nieuwe vrijwilligers. 

• Kamer 7 in gebruik nemen. 

• Issoria Thuis meer onder de aandacht brengen. 

• De interne organisatie versterken. 

Einde van dit jaar verloopt het meerjarenbeleid van 
Issoria. Er zal lopende 2020 dus een nieuw beleids-
document worden ontwikkeld. 
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Statistieken 2019 

De meest relevante cijfermatige punten van het afgelopen jaar zijn: 

• Gemiddelde verblijfsduur bedroeg in 2020 een termijn van 24 dagen. 

• Gemiddelde leeftijd was 76 jaar. 

• 55% van de gasten werd opgenomen vanuit de thuissituatie. 

 

Rouwondersteuning 

Er waren dit voorjaar voldoende aanmeldingen 
voor het organiseren van een ontmoetingsgroep 
partnerverlies.  

 

Samenwerking met de VPTZ Leiden 

De samenwerking krijgt langzaamaan vorm. Af-
spraken zijn gemaakt over gezamenlijke scholing 
van vrijwilligers en het gezamenlijk afleggen van 
een werkbezoek aan de Hospice in Delft. In dit 
hospice loopt deze samenwerking na een lastige 
start al jaren goed. Het doel is om na het werk-
bezoek toe te gaan werken naar een gezamenlij-
ke loketfunctie. Verder zal de VPTZ gebruik gaan 
maken van het Hospice online registratiesys-
teem. 

 Onderzoek Universiteit van Leiden 
 
Issoria is gevraagd om mee te werken aan een 
wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit 
Leiden, geleid door Edwin Boezeman van de sec-
tie Sociale en Organisatie psychologie. Het on-
derzoek moet inzicht geven hoe vrijwilligers hun 
vrijwilligerswerk ervaren in het licht van de sa-
menwerking met betaalde krachten. In ons geval 
bestaan de betaalde krachten uit: de coördinato-
ren/directie, de ondersteunende administratieve 
medewerker en de ActiVite verpleegkundigen. 
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Open avond Issoria voor nieuwe vrijwilligers afgelast 

 

Op woensdag 25 maart stond er een open avond ge-
pland met als doel geïnteresseerden vrijblijvend ken-
nis met ons te laten maken. Dit alles in het kader van 
het werven van nieuwe zorgvrijwilligers. Ter promotie 
was publiciteit georganiseerd in regionale weekbladen 
en waren flyers en posters gemaakt.  

Door de situatie rondom het Corona-virus waren we 
echter helaas genoodzaakt deze avond af te gelasten. 
Een aantal geïnteresseerden had zich wel telefonisch 
gemeld. Met hen vinden momenteel oriënterende  
gesprekken plaats. Wanneer er een wederzijds besluit 
is dat we starten met inwerken, komen deze mensen 
op een lijst te staan.  

Zodra de situatie rondom het Corona-virus tot rust is 
gekomen, zullen we met hen inwerkdiensten gaan af-
spreken. Inmiddels staan er 2 potentiële nieuwe zorg-
vrijwilligers klaar om deze start te maken en vinden er 
nog diverse gesprekken plaats.      

Onderhoud aan de Burggravenlaan 

 

In januari hadden we verschillende storingen aan de 
cv-ketels gehad. In januari zijn de ketels vervangen. 
Het had allemaal wat voeten in aarde, er kwam zelfs 
een hoogwerker aan te pas. HWS Hoogwerker Ver-
huur heeft Issoria hierbij grandioos ondersteund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dak en de goten rondom het huis zijn in april 
vernieuwd door De Leeuw Installatiebedrijf, dit na-
dat vorig jaar provisorische reparaties waren uitge-
voerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werden in april airco-units in de ruimte van de 
vrijwilligers en verpleegkundigen en het kantoor van 
de leiding geïnstalleerd. 

Bij de voorjaarsstorm is één van de zonneschermen 
zo zwaar beschadigd geraakt dat het moest worden 
vervangen. Dit gebeurde begin mei. 
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De tuin 

Ook de leden van de tuinwerkgroep hebben ge-
woon doorgewerkt. Zeker in deze maanden is 
het belangrijk nu alles zo groeit en bloeit. Naast 
het schuurtje hebben ze een afdak gebouwd met 
een sedumdak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 

Deze noodeditie van Issoria Flits, voorjaar 2020  kwam tot stand door medewerking van: 

Marcel Verburg, Robert Jan Stoop, Marieke Zebregs, Wouter Labruyere, Maarten van Rooij, Jessica Smeenk , 

Carla Wijnnobel,  Ton Jelsma 

De Vrienden van Issoria 

De Vrienden van Issoria zagen door de Corona-crisis een streep gezet worden door de 9e Slag om Leiden. 
Traditioneel levert die mega-manifestatie rond de € 40.000 op. Een grote tegenvaller dus. Gelukkig heb-
ben de meeste teams hun bijdrage alsnog betaald. 

  

Veel sportevenementen, waar vaak gesponsorde deelnemers voor Issoria aan deelnemen, gingen niet 
door of werden uitgesteld. Denk aan de 45ste Singelloop en de 30ste Leiden Marathon. En de bollenrit 
die de Rotary Rijnwoude traditioneel organiseert en waarvan de opbrengst dit jaar voor Issoria zou zijn, 
ging ook niet door. 

  

Maar de Vrienden zijn niet voor één gat te vangen. Zij zijn hard bezig met het bedenken van alternatieve 
acties en evenementen. Daarnaast is het goed om te zien dat 
Leidse ondernemers, zoals fotograaf Mike van Bemmelen, 
Hospice Issoria niet vergeten en geld inzamelen met eigen 
acties. 

  

Aan grote bedragen kwamen binnen: 

• De opbrengst van de wijnactie van De Leeuw                
Makelaardij:  € 10.000.  

• De opbrengst van de TeekensKarstens Challenge:              
€ 4.000. 

Directeur Marieke Zebregs ontvangt de cheque van TeekensKarstens Challenge 
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Hospice Issoria kan uw extra steun goed gebruiken in deze moeilijke tijd. Iedere bijdrage 

is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75ABNA0892838426 

op naam van Stichting Vrienden van Issoria, Leiden.  

U kunt Hospice Issoria ook steunen via een periodieke schenking of testamentaire 

schenking. Een periodieke schenking is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer   

informatie hierover vindt u op de website van Issoria onder  ‘Steun Issoria’. 


