Wegwijzer Hospice

Sint-Annaland, augustus 2017
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Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg richt zich op het behouden van een
zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven bij een
ongeneeslijke ziekte. Uitgangspunt hierbij is
pijnbestrijding, goede verzorging en begeleiding van
hulpvragers en familie en aandacht voor
lichamelijke, psychologische, sociale en geestelijke
behoeften.
De wens van de hulpvrager en zijn/haar naasten
staat daarbij centraal.
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Waarom een Hospice in de Schutse?
De laatste periode van het leven doorbrengen in de
eigen vertrouwde omgeving is de wens van veel
ernstig zieke mensen. Vaak zijn er geen medische
redenen om deze periode door te brengen in een
ziekenhuis of verpleeghuis. Echter door het
ontbreken, of tijdelijk overbelast zijn van de
mantelzorg door familie of bekenden is thuis sterven
niet in alle gevallen mogelijk. In dergelijke situatie
kan de Hospice uitkomst bieden. Niet thuis maar wel
in een huiselijke omgeving. De hulpvrager heeft een
sfeervol appartement tot zijn/haar beschikking en
heeft de mogelijkheid dit in te richten met
persoonlijke accessoires die hem/haar dierbaar zijn.
Kortom een huis als thuis.
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Voor wie is het Hospice bestemd?
Het Hospice is bestemd voor mensen die, als
gevolg van ziekte waarbij geen genezing meer
mogelijk is, een te verwachten levensduur hebben
van ongeveer 3 maanden of korter op basis van een
indicatie Eerste Lijns Verblijf (EVL) palliatief.
Wat biedt het Hospice?
Het Hospice biedt een thuis dat speciaal bedoeld en
ingericht is voor mensen die zich in de laatste
levensfase bevinden. De medewerkers en de
vrijwilligers streven ernaar een zo goed mogelijke
thuissituatie te creëren. Er wordt veel tijd en
aandacht besteed aan goede pijnbestrijding.

Betrokkenheid van familie/mantelzorg
Familie en/of mantelzorgers kunnen aangeven in
hoeverre zij betrokken willen worden bij de
zorgverlening. Zij zijn de gehele dag welkom. Er
bestaat de mogelijkheid om zelf te koken of de
maaltijd, tegen betaling, te verstrekken via de
centrale keuken. Ook is er de gelegenheid te blijven
overnachten.
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Zorg
De verzorging gebeurd door medewerkers van
Schutse Zorg Tholen. Dag en nacht zijn er
geschoolde medewerkers aanwezig. De plaatselijke
huisarts van Sint Annaland of de verpleeghuisarts
bieden de medische zorg. Geestelijke bijstand kan
worden geboden door de eigen predikant of pastor.
Aan Schutse Zorg Tholen is een geestelijke
verzorger verbonden, die indien gewenst ook
ingeschakeld kan worden. In samenspraak met de
hulpvrager wordt een zorgplan opgesteld. Hierin
staat vermeld wie wat doet, waarom en wanneer.
Het zorgplan is de basis voor de uitvoering van de
zorg. Regelmatig wordt dit met de hulpvrager
geëvalueerd en zonodig bijgesteld. In het
privacyreglement staat beschreven wie er naast de
hulpvrager, inzage heeft in de gegevens.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van de Nederlandse Patiënten
Vereniging samen met de Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg bieden ondersteuning en aandacht
aan een ieder en diens naasten in de laatste
levensfase. De coördinator maakt
met de
zorgvrager en /of diens naasten afspraken over de
inzet van de vrijwilliger. Deze vrijwilligers hebben
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speciale
scholing
ontvangen
en
worden
aangestuurd door vrijwilligerscoördinatoren.

NPV
De NPV heeft als doel aan bewoners van het
Hospice ondersteuning in materiele en immateriële
zin te bieden. Wilt u het Hospice financieel steunen,
dan kunt u een bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL65 RABO 0161 9801
5530.30.32.618 ten name van NPV onder
vermelding van “Hospice Schutse Zorg Tholen”.

Meer informatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Schutse
Zorg Tholen, telefoon: 0166-658600.
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Schutse Zorg Tholen
F.M. Boogaardweg 10
4697 GM ST.ANNALAND
tel.
:0166-658600
fax
:0166-658699
email
:info@schutsezorgtholen.nl
website
:www.schutsezorgtholen.nl.
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