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ZORG EN
AANDACHT
IN DE LAATSTE
LEVENSFASE
Bijna zoals thuis

NA HET SLECHTNIEUWSGESPREK
Te horen krijgen dat je niet meer beter wordt, is een schok.
Zowel voor de mensen om wie het gaat als voor hun
dierbaren. Daarna volgt vaak de vraag: hoe nu verder?
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De laatste levensfase staat in het teken van het naderende

gasten krijgen alle ruimte om het leven op hun eigen manier af te

afscheid. Als genezen niet meer mogelijk is, worden andere dingen

ronden. Uitslapen kan daarbij horen, praten met een spiritueel of

belangrijk: comfort en genieten van wat nog wel kan. Veel mensen

geestelijk verzorger, maar ook samen naar muziek luisteren of nog

brengen de laatste fase van hun leven bij voorkeur door in hun

een keer koken met hun vriendenclub.

eigen omgeving. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als iemand meer
zorg nodig heeft dan familie en thuiszorg kunnen bieden. In zo’n

Vaste bezoektijden zijn er niet; familie en vrienden zijn altijd

situatie is opname in een hospice het overwegen waard.

welkom. Als gasten nog een dagje uit willen of een speciale wens
hebben, helpen we dat te organiseren.

Hospice De Heideberg is een zogenoemd ‘bijna-thuis-huis’.
Dat houdt in dat wij zorg en ondersteuning bieden in een

Samen om de gast

kleinschalige, sfeervolle omgeving. Onze vrijwilligers helpen gasten

Wij werken nauw samen met een vaste groep verpleegkundigen

met de dagelijkse gang van zaken. Ze houden de kamers sfeervol

van een thuiszorgorganisatie en met de huisarts van de gast.

en opgeruimd. Ze verwelkomen bezoekers, zijn gesprekspartner

Zowel de medische situatie als wensen rond het levenseinde

voor gasten en hun familie en waken bij stervenden. Kortom, onze

bespreken onze gasten met hun behandelend huisarts.

Hospice De Heideberg
heeft vier gastenkamers
met eigen sanitair, een
gemeenschappelijke,
ruime zitkamer en een
keuken. Aan naaste
familie bieden we
logeergelegenheid. De
tuin is voor veel gasten
een geliefde plek.
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EN WAT ALS U WEER OPKNAPT?
Voor opname in het hospice is een palliatief terminale indicatie
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nodig. Aanmelding gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis, de

Het verloop van een ziekte of aandoening laat zich niet

thuiszorgorganisatie of door de huisarts. Na het intakegesprek

altijd voorspellen. Soms knapt een gast op dankzij alle zorg

met de coördinator vindt in overleg met alle betrokkenen de

en aandacht in het hospice, of stabiliseert een ziekte zich.

opname plaats, als er een kamer beschikbaar is. Er kan namelijk

Het hospice hanteert voor de opnameduur een richtlijn van

sprake zijn van een wachtlijst. Heeft De Heideberg geen kamer vrij,

maximaal drie maanden. Op die manier kunnen wij aan zo veel

dan verwijzen we naar een hospice in de regio. Wij kunnen ook

mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden. Met gasten

overbruggingszorg bieden in de vorm van ondersteuning thuis

die onverwacht meer levenstijd krijgen, evalueren wij na enkele

door vrijwilligers.

weken de opname. Misschien kan hij of zij terug naar huis of
is opname elders mogelijk. Zo’n overstap gebeurt uiteraard in

Grenzen aan de zorg

overleg met de gast, de familie en de huisarts.

Bij gasten die zich aanmelden, zien we dat de zorgvraag steeds
complexer wordt op medisch en/of sociaal gebied. De Heideberg

Kosten

speelt in op deze veranderende vraag door de deskundigheid

Tijdens hun verblijf betalen gasten een eigen bijdrage voor

van haar vrijwilligers te bevorderen. Grenzen die we tot nu toe

hotelmatige kosten. De meeste ziektekostenverzekeraars

stellen in onze zorg, zijn dementie, psychiatrische ziektebeelden,

vergoeden deze kosten bij een polis met aanvullend pakket. Als

terminaal zieke kinderen en hoogtechnologische zorg, zoals

de gast en/of de naasten niet financieel draagkrachtig zijn, is

beademing.

opname toch mogelijk.
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VRIJWILLIGER WORDEN?

STEUNT U DE ZORG AAN MENSEN
IN DE LAATSTE LEVENSFASE?

In De Heideberg zijn tientallen vrijwilligers actief, onder andere in
de zorg aan het bed.

De Heideberg ontvangt jaarlijks subsidie van het ministerie van

Zij kiezen bewust voor het begeleiden van mensen in de laatste

Volksgezondheid, Welzijn en Sport als tegemoetkoming in de

levensfase, omdat het hun voldoening geeft anderen te helpen in

kosten voor huisvesting, het werven, opleiden en coachen van

zo’n intensieve periode. Om dat te kunnen, zijn communicatieve

vrijwilligers en salaris van de coördinatoren.

vaardigheden nodig: kunnen luisteren, geduld hebben, je
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betrokken tonen, maar ook afstand kunnen nemen. In praktische

Lokale middenstanders steunen ons met donaties in natura,

zin is een hospice te vergelijken met een groot huishouden. Daar

bijvoorbeeld levensmiddelen en bloemen. Andere donateurs

horen ook huishoudelijke klusjes bij, zoals strijken, de vaatwasser

zijn veelal nabestaanden van overleden gasten en mensen

uitruimen of koken voor de gasten.

die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid of religieuze
overtuiging willen bijdragen. Voor specifieke projecten zoeken we

Spreekt dit u aan, of wilt u op een andere manier uw

sponsors. Op onze website leest u meer hierover.

maatschappelijke betrokkenheid tonen of uw tijd inzetten
voor ons hospice? Dan maken wij graag kennis met u. Op de

ANBI-status

achterkant van deze folder vindt u onze contactgegevens.

Iedere financiële bijdrage is welkom – veel donateurs steunen ons
met een vast bedrag per jaar. Onze stichting is een ANBI-instelling.
Dat betekent dat u een donatie onder voorwaarden mag
aftrekken van de belasting.

Een eenmalige gift,
schenking of legaat
kunt u overmaken
naar rekeningnummer
NL37RABO.015.80.51.092
ten name van
VTZ IJmond in
Santpoort-Noord. Via
de website kunt u zich
aanmelden als vaste
donateur.
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