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Welkom 
 

“Hospice Almere is een bijna-thuis-huis en biedt met 

betrokken vrijwilligers en deskundige zorgverleners 24 uur per 

dag persoonlijke aandacht aan bewoners en naasten in de 

laatste periode van het leven.” 

 
 
 
 

 
Met deze brochure willen wij u informeren over een aantal 

praktische zaken die gelden gedurende uw verblijf. 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting Hospice Almere 

 

Adres: Buñuellaan 1 1325PP Almere 

telefoon:036- 5247403 

Coördinator:     06 16 24 98 78 

coördinator@hospicealmere.nl 

mailto:coÃ¶rdinator@hospicealmere.nl
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Algemene informatie 

 
Bereikbaarheid 

U kunt Hospice Almere bereiken op de volgende wijze: 

 

Openbaar vervoer: 

vanaf Almere CS neem de M 5 (Dansmetro) halte 

Buñuellaan. Looptijd: 5 minuten. 

Vanaf buscentrum ’t Oor: R-Net bus 322 , 323, 324 bij 

halte Walt Disneyplantsoen overstappen op M5 tot 

halte Buñuellaan. 

 

Auto:  

vanaf de A6: Afrit 5 / Almere stad, dan richting 

Veluwedreef \ Centrum bij de Buñuellaan linksaf.  

de auto kan voor de deur gratis geparkeerd worden. 

 
Entree 

De Ingang van Hospice Almere zit aan de zijkant van het 

Parkhuys.  

Volg de oranje bordjes van Hospice Almere. 

 

 
Roken 

In  het gehele pand geldt een rookverbod. 
In  geval  van  aanwezigheid  van  zuurstof  mogen  ook  geen   

    kaarsen aangestoken worden. 
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Eigen bijdrage 

De bijdrage voor uw verblijf is €40 per dag. U krijgt hiervoor 

per week een factuur. Bij uw eigen ziektekostenverzekering 

kunt u kijken of deze kosten vergoed worden. Mocht deze 

bijdrage een financieel probleem voor u zijn, kunt u dit 

bespreken met de coördinator. 

 
Vrijwilligers 

In Hospice Almere werken vrijwilligers die hiervoor speciaal 

zijn opgeleid. Zij zijn in huis aanwezig van ’s morgens 7.00 uur 

tot ’s avonds 23.00 uur. 

 
Ze werken in meestal tweetallen diensten van 4 uur. De tijden zijn: 

 07.00 – 11.00 uur 

 11.00 – 15.00 uur 

 15.00 – 19.00 uur 

 19.00 – 23.00 uur 

 
Ze worden ondersteund door de coördinator, assistent 

coördinatoren en door professionele hulpverleners zoals de 

huisarts, de thuiszorg en specialistisch team. 

’s Nachts is er een medewerker van de thuiszorg aanwezig. 

 
De coördinator van Hospice Almere is verantwoordelijk voor 

de gang van zaken. Bij vragen, onduidelijkheden of 

calamiteiten is zij het aanspreekpunt voor u en uw naasten. 
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Kennismaking 
Er wordt voorafgaand aan uw verblijf  altijd een intake bezoek 
gedaan door de coördinator van de Hospice. Hierbij kunt u al uw 
vragen stellen en zij kan u en uw naasten  informeren over de 
gang van zaken in de Hospice.  

 

Thuiszorg 

De thuiszorg komt net als in de thuissituatie op gezette tijden 

langs om zorg te verlenen. Deze wordt geleverd door Zorgfix. 

Indien u uit Almere komt, behoudt u uw eigen huisarts. 
Komt u van buiten Almere dan doen wij een beroep op de 
huisartsen van gezondheidscentrum Filmwijk . Een van de 
huisartsen zal de zorg overnemen, na overleg met uw eigen 
huisarts/behandelaar. 

 

De vrijwilligers zijn ondersteunend in de zorg die de thuiszorg 

biedt en zij kunnen ten alle tijden de thuiszorg vragen om te 

komen ook buiten de gezette tijden. De zorg die wij bieden 

kenmerkt zich door samen werking met U en alle betrokkenen 

om u heen.  

U kunt zelf aangeven of u uit bed geholpen wilt worden. De 

vrijwilligers kunnen de keuze maken om u er niet uit te halen 

als het in hun ogen niet verantwoord is om u te helpen. 

 

 
Audiovisuele apparatuur 

Uw kamer heeft een televisie en audioapparatuur. 

Indien nodig kunt u voor het bedienen hiervan hulp vragen aan 

de vrijwilligers. 
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Bellen 

Het is raadzaam om uw eigen mobiele telefoon mee te nemen 

i.v.m. uw privacy. Is het toch door omstandigheden niet 

mogelijk om met een eigen telefoon te bellen, dan kunt u in 

overleg de telefoon van het Hospice gebruiken. 

 
Uw naasten mogen altijd naar de telefoon van het Hospice 

bellen om naar u te vragen. Het is geen probleem om de 

telefoon aan u door te geven als uw naasten bellen en even 

met u willen spreken. 

Het telefoonnummer vindt u op de eerste pagina. 
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In huis hebben we Wifi. 

U kunt de vrijwilligers vragen naar de inlogcode 
 
Uw kamer 

U kunt uw kamer een persoonlijk tintje geven met spullen van 

thuis. Mocht u twijfelen of iets mogelijk is, neemt u dan contact 

op met de coördinator. 

 
Bed 

Uw kamer beschikt over een elektrisch te bedienen hoog-laag 

bed. Het matras kan eventueel aangevuld worden met een 

pomp. Dit gaat altijd in overleg met de thuiszorg. 

Naast uw bed staat een verrijdbaar nachtkastje waar u gebruik 

van kunt maken. 

 
Persoonlijke verzorging 

Kleding wordt door ons gewassen en gestreken, u kunt indien 

gewenst de kleding zelf etiketteren. 

 
Persoonlijke spullen zoals kleding en ondergoed, alsmede 

verzorgingsproducten neemt u zelf mee of worden gehaald 

door uw naasten. Deze worden niet door de vrijwilligers 

gehaald of aangeschaft. 

 
Kapper, pedicure 

Wilt u dat er een kapper of pedicure voor u komt, neem dan 

contact op met de coördinator. Zij weet wie u hiervoor kunt 

benaderen. De kosten zijn voor eigen rekening. 
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Eten en mee-eten 

De maaltijden worden naar uw wens verzorgd. De vrijwilligers 

vragen wat u graag eet en/of drinkt en zullen dit zo goed 

mogelijk voor u bereiden. 

Er wordt dagelijks door de vrijwilligers met verse ingrediënten 

gekookt. 

Als u een bepaald dieet volgt, of uit (geloofs-)overtuiging 

bepaalde wensen heeft, kunt u dit aangeven. 

 
De maaltijden kunt u op uw kamer gebruiken of aan de 

gezamenlijke eettafel in de huiskamer nuttigen. 

 
Bezoek kan in overleg met de vrijwilligers een maaltijd 

gebruiken. Voor de partner zijn hier geen kosten aan 

verbonden, voor anderen geldt  een vergoeding. (Zie 

hieronder). 

 
Wil uw bezoek mee-eten, geeft u dit dan voor 16.00 uur door 

aan de vrijwilligers i.v.m. de boodschappen die gehaald 

worden. 

Als u zelf niet meer eet en er blijven wel naasten mee eten, dan 

graag overleggen met de dienstdoende vrijwilligers over het 

menu. 

 Ontbijt: brood, beleg en drinken; kosten € 3,50 pp. 

 Lunch: brood, beleg en drinken; kosten € 3,50 pp. 

 Diner: hoofdgerecht en eventueel een dessert; kosten 

€ 5,00 pp. 
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Gemeenschappelijke ruimten 

De woonkamer is een centrale ontmoetingsruimte. U kunt hier 

aan tafel eten met familie en/of vrijwilligers, samen een kopje 

koffiedrinken in de zitkamer of tv kijken, of een spelletje doen. 

De familie kan zich hier terugtrekken als u wilt slapen. 

 
Elke kamer heeft een eigen toilet en douche, er zijn ook 2 

toiletten op de gang, hier kan het bezoek gebruik van 

maken. 

 
Keuken 

Dit is het domein van de vrijwilligers en wij delen de keuken met 
het Parkhuys. 

Indien u of uw bezoek iets wilt drinken, kunt u dit aan de 

vrijwilligers vragen. 

Gelieve niet zelf de apparatuur in de keuken te gebruiken. De 

vrijwilligers weten hoe alles werkt en willen u graag helpen. 

 
Hebben uw naasten drinken of eten speciaal voor u 

meegenomen, dan staat het u vrij om dat op uw kamer te 

houden. Zijn het voedings- of drinkwaren die in de koelkast van 

het Hospice bewaard dienen te worden, dan worden ze 

bestickerd met uw naam erop. 



10 

 

 

Familieleden en naasten. 

In Hospice Almere nemen de familieleden, vrienden en 

dierbaren een belangrijke plaats in. Wij willen er zoveel 

mogelijk voor zorgen dat zij de handen vrij hebben om u bij te 

kunnen staan in de laatste periode van uw leven. 

 
Bezoek 

Bezoek is ten alle tijden welkom, mits de rust in het huis 

bewaard blijft en u  zelf prijs stelt op bezoekers. 

Wenselijk is het bezoek na 10.00 uur te laten komen, zodat de 

thuiszorg eerst de mogelijkheid heeft u te verzorgen. Al naar 

gelang uw situatie kan in overleg met de coördinator, hiervan 

afgeweken worden. 

 
Overnachten 

Het is mogelijk dat één persoon blijft overnachten. Wel in 

overleg met de coördinator. 

 
Als bezoeker kunt u zich verfrissen in de badkamer, in de kamer 

van de bewoner. 
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Diversen 

 
Op bezoek gaan 

Mocht u een keer graag iemand willen bezoeken, of naar een 

bijzondere plek of gebeurtenis gaan, dan is het mogelijk een 

aanvraag te doen bij Stichting Ambulancewens. Het vervoer 

wordt dan via de ambulance met deskundig personeel 

geregeld en er kan één persoon met u mee. 

Achter in deze map vindt u meer informatie hierover. 

 
Levensbeschouwing 

In deze fase is het mogelijk dat u vragen heeft  over zingeving. 

Er is een vaste geestelijk verzorger verbonden aan Hospice 

Almere. Zij kan met u komen kennismaken als u daar prijs op 

stelt. 

Uw eigen Pastoor, Predikant, Imam of andere Geestelijk 

Verzorger kan u ook komen bezoeken. U kunt dit bij de 

vrijwilligers aangeven als u hiervoor wensen hebt. 

 
Nazorg 

2 x per jaar wordt er een gelegenheid geboden voor een 

herinneringsbijeenkomst, waar de nabestaanden voor worden 

uitgenodigd. 


