Zorg aanvragen?
Inzet thuis of opname in het hospice kan aangevraagd worden door huisarts, wijkverpleegkundige
of verpleegkundige van het ziekenhuis. U kunt ook
rechtstreeks informatie aanvragen of aanmelden bij
het hospice.

Kosten
Een deel van de kosten voor het verblijf in het hospice
wordt vergoed, maar niet alles wordt gedekt. Daarom
vraagt het hospice een eigen bijdrage. Wanneer de
financiële mogelijkheden beperkt zijn, mag dit echter
geen belemmering tot opname zijn. Overigens wordt
de eigen bijdrage door veel zorgverzekeraars vergoed.

Hospice Nijkerk e.o.
Adres:
Vetkamp 23
3862 JM Nijkerk
Telefoon:
033 – 2473100
E-mail:
info@hospicenijkerk.nl
Website:
www.hospicenijkerk.nl

Wilt u eens komen kijken in het hospice, informatie
inwinnen of aanmelden? Neemt u gerust
contact met ons op.

Hospice Nijkerk is
aangesloten bij VPTZ
(Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg)
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Respectvolle
aandacht
in warme sfeer

In Hospice Nijkerk wordt 24
uur per dag professionele
zorg geboden door een team
van verpleegkundigen. Daarin
worden zij bijgestaan door
goed opgeleide vrijwilligers.
De medische zorg wordt
verleend door de eigen
huisarts. Gasten van buiten
Nijkerk krijgen een huisarts
uit Nijkerk toegewezen. Zo
nodig worden ook andere
disciplines ingezet, zoals
fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp.
Waar gewenst wordt aanvullende zorg geboden
voor ontspanning en
welbevinden.
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Hospice Nijkerk biedt palliatieve,
terminale zorg aan mensen voor wie
genezing niet meer mogelijk is. In de laatste
fase van het leven biedt het hospice een
rustige, sfeervolle en respectvolle zorgomgeving.
Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor
de gasten als voor hun naasten.

De sfeer binnen Hospice Nijkerk voelt als een thuis;
warm, veilig en rustgevend. Aan de opgenomen gasten
wordt liefdevolle aandacht geboden, evenals deskundige
zorg en behandeling. Ondersteuning van de naasten is
hier onlosmakelijk mee verbonden.
Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk tegemoet te
komen aan de wensen en behoeften van de individuele
gasten en hun naasten. Persoonlijke wensen worden
besproken en gerespecteerd.

24 uur per dag
professionele zorg
Kleinschalig
met respect voor
en gastvrij
persoonlijke
wensen
Hospice Nijkerk is kleinschalig
van opzet en biedt zes ruime
gastenkamers met een eigen badkamer. De kamers zijn ingericht voor
optimaal comfort. Persoonlijke bezittingen mogen meegenomen worden voor het
creëren van een eigen sfeer. In overleg is ook
een geliefd huisdier welkom. Het hospice kent
geen vaste bezoektijden; gasten ontvangen bezoek
wanneer zij dit willen.
Gasten en hun naasten kunnen ook gebruik maken van
de algemene ruimten, zoals de sfeervolle familiekamer
of het verwarmde tuinhuis. Naasten kunnen desgewenst
mee eten of blijven logeren, in de gezellige logeerkamer
of op de kamer van de gast zelf. Het hospice is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van Station Nijkerk.
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In of vanuit het
hospice

Het hospice biedt verschillende mogelijkheden voor zorg.
w Via ‘Hospice Nijkerk Thuis’ worden deskundige vrijwilligers ingezet bij mensen thuis. Zo kan de mantelzorger rust nemen, zodat de zorg langer volgehouden
kan worden.
w Wanneer het niet (meer) mogelijk of wenselijk is
om thuis te blijven, kan opname in het hospice
overwogen worden.
w Een tijdelijke opname in het hospice behoort tot
de mogelijkheden. Bijvoorbeeld om de zorg thuis
tijdelijk te verlichten, palliatieve behandelingen te
ondersteunen of om symptomen en klachten te
evalueren en te behandelen.

