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Voorwoord.
Stichting Wensambulance Noord Nederland is een ANBI stichting die ten doel heeft om
mensen, vaak met een korte levensverwachting, een mogelijkheid te bieden om nog een
keer iets te gaan doen waar zij zelfstandig niet toe in staat zijn in verband met lichamelijke
gezondheid en/of logistieke beperking. Zij is laagdrempelig te benaderen, waardoor een
wens aanvragen voor veel mensen bereikbaar is. De stichting is in 2009 opgericht, en bestaat
geheel uit vrijwilligers.

Wij zijn trots dat wij de drie Commissarissen van de Koning, tot onze ambassadeurs mogen
rekenen.
Van links naar rechts, mw. Jetta Klijnsma, Provincie Drenthe, dhr. René Paas, Provincie
Groningen en dhr. Arno Brok Provincie Fryslân.

We hopen als stichting Wensambulance Noord Nederland nog in lengte van dagen door te
mogen gaan met dit dankbare werk waarbij wij vaak in ernstige omstandigheden toch nog
een glimlach op een gezicht kunnen zien. De naamsbekendheid neemt toe waardoor mede
een lichte toename van aanvragen zichtbaar is.
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Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen, meestal is dit eens in de twee maanden of
zoveel vaker als nodig is. Ook is er tussendoor overleg via telefoon, mail of app. Alle lopende
en financiële zaken worden dan besproken en worden er afspraken gemaakt over het
uitvoeren en afhandelen van bestuur noodzakelijke taken voor de voorliggende en
verstreken periode.
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Werkwijze
Via verschillende wegen, telefonisch, mail, app of mondeling, kan er een wensverzoek
gedaan worden waarbij de aanvrager aangeeft om wie het gaat en wat men nog graag zou
willen doen met en voor een meestal terminaal persoon en begeleiders. Het komt ook voor
dat er een aanvraag gedaan wordt voor iemand die langdurig bedlegerig is en geen andere
mogelijkheid heeft om nog een keer ergens naartoe te gaan. Na beoordeling op
uitvoerbaarheid wordt deze wens uitgezet onder de vrijwilligers met in eerste instantie de
wensdatum en het haal- en breng adres. Uit de aanmeldingen voor deze dag worden er 2
wensuitvoerders gekozen (chauffeur en verpleegkundige). Wanneer de 2 personen
bevestigen dat ze de wensdatum beschikbaar zijn, wordt de groep via mail ingelicht en
bedankt voor de reactie.
De twee betrokken uitvoerders krijgen daarna een draaiboek van de wens met adressen, de
medische gegevens en een tijdsplanning. De dag kan gedurende de wens aangepast worden
mocht de wens belever dit graag willen. De tijdsduur van een wens kan verschillen tussen
een paar uren tot een lange dag.
De opkomst is in Tynaarlo waar de wensambulance in stalling staat en waar ook kleding
aanwezig is. Na terugkomst wordt er door een van de wensuitvoerders contact opgenomen
met de wens coördinator, deze staat altijd vermeld in het draaiboek. Er wordt dan kort
verslag gedaan van het verloop van de wens en wordt doorgegeven of het voertuig schoon
en afgetankt is weggezet, mocht dit door omstandigheden niet lukken, dan wordt dit door
het bestuur opgepakt.
Vrijwilligers
Alle medewerkers die zich inzetten voor de stichting doen dit op vrijwillige basis.
Er zijn 50 Verpleegkundigen en/of verzorgenden, 20 Ambulancechauffeurs, en 3
bestuursleden actief bezig voor de stichting. Het bestuur wordt ondersteund door drie
vrijwilligers, waarvan 2 actieve ambulancechauffeurs, zoals aangegeven is in het organigram.
Wanneer je als vrijwilliger betrokken bent bij de stichting is belangrijk dat je reageert op de
mail wanneer er een wensaanvraag is, zodat deze op korte termijn is in te plannen. Ook
wanneer wij uitgenodigd worden om aanwezig te zijn als goed doel voor een inzameling
actie of om een presentatie te geven over onze werkzaamheden sturen we een mail om te
kijken of er vrijwilligers beschikbaar zijn. Je hoeft zeker niet altijd beschikbaar te zijn, het is
echter voor de planning wel makkelijker wanneer in een vroeg stadium van een aanvraag
duidelijk is welke vrijwilligers ingezet kunnen worden. De verpleegkundigen/verzorgenden
komen uit verschillende instellingen (ziekenhuis, ambulance, zorginstelling). Voor de
chauffeurs kiezen we bewust voor ambulancechauffeurs omdat zij gewend zijn om met zieke
mensen te rijden en maximaal comfort kunnen bieden tijdens de rit/wens. De keuze van de
wens-uitvoerders hangt mede af van het soort zorg welke onderweg geboden moet worden
en de frequentie van reeds uitgevoerde wensen door de aangemelde vrijwilligers.
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Nazorg
Soms hebben de vrijwilligers behoefte aan ondersteuning na een wens. Je wordt in een kort
tijdsbestek deelgenoot van privé zaken met een hoge emotionele lading van de wensbelever, dit kan best van invloed zijn wanneer je weer thuis bent na het begeleiden van de
wens.
Het is belangrijk dat er dan een vangnet is waar je binnen de stichting op terug kunt vallen.
In eerste instantie is het belangrijk om het met je collega te bespreken en open naar elkaar
toe te zijn. Mocht je hier niet voldoende aan hebben of mocht je je bij je collega niet goed
kunnen uiten, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de binnen de stichting
verantwoordelijke voor de nazorg, deze staat altijd met telefoonnummer vermeld op het
draaiboek van de wens.

Bijzonderheden
In 2019 hebben we ons 10 jarig bestaan gevierd en een nieuwe wensambulance in gebruik
genomen. We kunnen nu weer vele jaren vooruit om op een comfortabele manier voor
mensen een wens uit te voeren. Met enige vertraging door de Corona maatregelen hebben
wij het voertuig kunnen voorzien van een landschap bestikkering in het patiënten
compartiment en aan de buitenkant van de wensambulance zijn enkele logo’s van sponsoren
aangebracht.
We hebben een naamsverandering doorgevoerd en zijn van Stichting Ambiance Noord
Nederland overgegaan op Stichting Wensambulance Noord-Nederland, dit omdat
wensambulance een makkelijker zoekterm is. Ook de huisstijl is aangepast aan de moderne
tijd, de kleur van de wensambulance (niet meer signaal geel, maar wit), kleding, folders en
logo’s.

Dankzij de ondersteuning door middel van diverse vormen van sponsoring door UMCG
ambulancezorg zijn wij in staat om de onderhoud en stalling kosten van onze wens
ambulance tot een minimum te beperken. We zijn, zo blijkt ook uit het financieel overzicht
op de site, een gezonde stichting. We maken steeds een gedegen afweging voor het gebruik
van gelden voor zaken anders dan direct voor een wens. Het gaat tenslotte om inkomsten
van giften van mensen na een uitgevoerde wens of die ons een goed hart toedragen, daar
zijn wij ons zeer van bewust.
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Covid-19 invloed op de medewerkers en inzetten

Nadat de ergste piek van de Covid-19 leek af te nemen trokken de wensaanvragen weer
aan. We konden gelukkig nog een behoorlijk aantal wensen uitvoeren met hier en daar wat
noodzakelijke aanpassingen op basis van de op dat moment geldende adviezen.
Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om ook in Corona
tijd een tandje bij te zetten en nog net even een bocht verder te gaan om de wensen uit te
kunnen voeren.

Hieronder ziet u de grafiek met het verloop van de aanvragen van wensen vanaf 2017 t/m/
2020
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