Hospice Almere
Meesterstraat 69A
1315GV Almere stad
Coördinator van Hospice Almere: 06 16 249 878
U kunt de locatie bezoeken na afspraak met de coördinator
www.hospicealmere.nl

HOSPICE ALMERE
INFORMATIE VOOR BEWONERS EN FAMILIE

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.
Voor wie
U of uw naaste, is ongeneeslijk ziek en heeft nog maar een korte periode te
leven. Door uw huisarts, specialist of verpleegkundige is gesproken over waar
en hoe u de laatste periode van uw leven wilt en kunt doorbrengen.
Wanneer u zich in de laatste levensfase bevindt en waarschijnlijk niet langer
dan 3 maanden nog te leven hebt, kan Hospice Almere een goed alternatief
zijn voor als u niet thuis, in een verpleeghuis of ziekenhuis wilt sterven. U en
uw dierbaren kunnen zo aandacht besteden aan elkaar en uw persoonlijke
rouwproces.
Aanmelden
Aanmelden als bewoner van Hospice Almere kunt u zelf doen of een familielid,
de huisarts, specialist, wijk- of transferverpleegkundige. Aansluitend wordt er
een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Tijdens dit persoonlijk gesprek
krijgt u alle informatie over Hospice Almere, onze werkwijze, de afspraken en
de kosten. Ook vragen wij naar uw ziektegeschiedenis en uw verwachtingen en
wensen ten aanzien van uw mogelijk verblijf in Hospice Almere.
Multicultureel
In Hospice Almere is er respect voor en medewerking aan rituelen en
voorschriften die horen bij elke levensovertuiging.
Medische zorg
Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts, of indien deze niet
beschikbaar is, een huisarts uit Almere.

De verpleegkundige zorg wordt verleend door een erkende thuiszorg
organisatie. De zorg kan op hetzelfde niveau als in de thuissituatie geleverd
worden. Daarom zijn wij een bijna-thuis-huis.
Kamer
Hospice Almere heeft 5 kamers. U verblijft op een ruime eenpersoonskamer
met eigen sanitair. U hebt de beschikking over een televisie, radio en er is Wifi
aanwezig. Desgewenst mogen uw naasten, in overleg met de coördinator, voor
uw komst vast wat persoonlijke spullen brengen, zodat u zich snel thuis voelt.
Waken
Als familie of naasten graag willen waken in de laatste dagen van de bewoner
kan dat voor 1 persoon geregeld worden via de coördinator.
Vrijwilligers
Vrijwilligers regelen de dagelijkse gang van zaken in het Hospice onder leiding
van een verpleegkundig coördinator.
Ontslag
Indien na opname blijkt dat het ziektebeeld zich in positieve zin ontwikkelt,
dat wil zeggen dat het verwachte overlijden niet zal plaatsvinden binnen 3
maanden, kan op korte termijn in overleg met de huisarts en coördinator,
besloten worden tot een terugkeer naar de oude (thuis)situatie, dan wel een
opname in een verpleegtehuis of anderszins.
Eigen bijdrage
Van bewoners wordt een eigen bijdrage verwacht van € 40,- per dag. Sommige
verzekeringen vergoeden een groot deel van dit bedrag vanuit de aanvullende
verzekering.

