
Wat is complementaire zorg?

Complementaire zorg betekent 

aanvullende zorg op de reguliere 

zorg, om ontspanning en comfort

te bewerkstelligen. Complementaire  

zorg is geen behandeling. Het doel 

is om de ziektebeleving positief te 

beïnvloeden. Bij deze zorg staat het 

bieden van ontspanning centraal. Dit 

is met name belangrijk in zorgsituaties 

zoals bij pijn, angst, slaapproblemen 

en misselijkheid.

Bij complementaire 
zorg staat het comfort 

van de gast centraal

......................

Welke vormen zijn mogelijk?

Binnen het hospice worden de volgende vormen van 
complementaire zorg aangeboden

Massage van handen en voeten
Veel mensen kennen de weldadige uitwerking van 
massage. De massage wordt gegeven met neutrale of 
aromatische massage olie of met een product van uw 
eigen keuze.  

Aromazorg
Aroma’s zijn etherische of essentiële oliën. Iedere olie 
heeft zijn karakteristieke eigenschappen. Oliën beïn-
vloeden de sfeer, de emoties en het welbevinden.
De olie kan op verschillende manieren gebruikt worden, 
bijvoorbeeld door te verdampen of als massageolie.

Luisteren naar muziek
Het luisteren naar muziek kan ontspannend werken. 
Op uw kamer is een CD speler aanwezig, zodat u naar 
muziek kunt luisteren. Er zijn diverse genres muziek CD’s 
beschikbaar in het hospice.

Creatieve bezigheden
Heeft u behoefte om uw gevoelens of gedachten te 
uiten door te tekenen of schilderen dan kunt u met 
de verpleegkundige daar afspraken over maken.

Aqua zorg
Bij aqua zorg worden de verschillende werkings-
mechanismen van water gebruikt om reacties in gang 
te zetten in uw lichaam. U kunt daarbij denken aan: 
krampen verlichten, obstipatie verminderen en de 
doorbloeding bevorderen.

....................

Voor 
ontspanning 
in de laatste 

levensfase



Hospice Nijkerk e.o.

Adres:
Vetkamp 23
3862 JM  Nijkerk

Telefoon:
033 – 2473100 
(op werkdagen van 9 – 16 uur)

E-mail:
info@hospicenijkerk.nl

Website:
www.hospicenijkerk.nl

.....
Complementaire zorg 
binnen het hospice

...................

Hoe werkt het?

........

Complementaire zorg wordt in overleg met uw 
huisarts uitgevoerd door de verpleegkundigen en 
vrijwilligers van het hospice, die hier speciaal voor 
zijn opgeleid.

w  Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuurzuivere 
producten. Mocht er speciaal voor u een composi-
tie gemaakt worden dan zal dit in rekening worden 
gebracht.

w  Indien u van deze zorg gebruik maakt wordt dit 
opgenomen in uw zorgdossier.

w  Complementaire zorg kan niet op elk tijdstip 
worden aangeboden. U maakt daar samen met de 
verpleegkundige afspraken over.

w  Er kunnen redenen zijn waarom een bepaalde vorm 
van complementaire zorg voor u niet geschikt is. De 
verpleegkundige zal dit met u bespreken.

Stichting Hospice 
Nijkerk en omstreken

Complementaire zorg 
wordt verleend in het 
Hospice te Nijkerk

Heeft u na het lezen van deze 
informatie nog vragen of opmerkingen 

dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen 
met de verpleegkundige of coördinator.


