aandacht voor leven en sterven

aandacht voor leven en sterven
Uitgangspunt
Een lichte sfeer, menselijke benadering en vanzelfsprekende aandacht, dat wil Hospice
Veerhuis bieden aan diegene die ongeneeslijk ziek is en om welke reden dan ook niet
thuis kan of wil sterven. Familie en vrienden kunnen het hospice eveneens als een tijdelijk
thuis beschouwen en op hun eigen wijze vorm geven aan het afscheid. Er zijn geen vaste
bezoekuren, de wens van de bewoner staat centraal.
Er is ruime ervaring opgebouwd om de vele aspecten van leven, lijden en sterven een
plaats te geven, waarbij het unieke van ieder mens het uitgangspunt is.
Kwaliteit van leven staat voorop.

De plek
Hospice Veerhuis bestaat sinds 2000.
Het ligt op de begane grond in een rustige woonwijk en beschikt over vier ruime
bewonerskamers met eigen sanitair. De inrichting van de kamer kan naar eigen voorkeur
worden gewijzigd of aangevuld. De kamers zijn voorzien van tv, audioapparatuur en
internet. De huiskamer en woonkeuken zijn gemeenschappelijk en de tuin biedt ’s zomers
een heerlijke plek. Indien gewenst kunt u voor de opname even een kijkje komen nemen.

Contactgegevens:
Ineke Zweers
Christa Kristensen
Nico van der Heiden
coördinatoren
Hospice Veerhuis,
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ Amsterdam
t: 020-6713681
f: 020-6701757
m: info@hospiceveerhuis.nl
I: www.hospiceveerhuis.nl
IBAN: NL33 TRIO 0212 188399

De zorg

Aanmelding

De zorg wordt gegeven door een vast team wijkverpleegkundigen en zorgvrijwilligers.
De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. Zij zijn een groot deel van de
dag aanwezig. Gedurende de nacht is er altijd een verpleegkundige en verzorgende in
huis.
De vrijwilligers verlenen zorg vanuit grote betrokkenheid en levenservaring .
Een wandeling, gesprek of lekker hapje, nog even naar de winkel, markt of café, iedere
wens wordt zo veel mogelijk vervuld. Ook als dit niet meer aan de orde is, vormt hun
aanwezigheid een belangrijke steun. Daarnaast is elke dag een vrijwilliger die de warme
maaltijd verzorgt.
De medische zorg is in handen van de eigen huisarts. Mocht dit om de een of andere
reden niet mogelijk zijn, dan zal een huisarts uit de buurt deze zorg overnemen.

In principe kan iedereen een aanmelding doen. Voorwaarde daarbij is een
levensverwachting van minder dan drie maanden. Samen met de betrokkenen en de
(huis)arts bekijkt de coördinator of opname in het hospice mogelijk is.

De kosten
Voor huisvesting, maaltijden en persoonlijke verzorging wordt een bedrag van € 35,- per
dag in rekening gebracht. Bij sommige zorgverzekeraars wordt dit bedrag vergoed.
Voor logeren van naasten vragen wij een bijdrage van € 15,- per nacht.
De medische en verpleegkundige zorg wordt vanuit de zorgverzekering vergoed.

Spil in dit geheel zijn de coördinatoren van het hospice. Zij hebben een verpleegkundige
achtergrond en zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 aanwezig.
Op de momenten dat er geen wijkverpleegkundige in huis is, is er voor de zorgvrijwilligers
een telefonische bereikbaarheid met wijkverpleging of coördinator zodat er altijd
professionele ondersteuning is.

Organisatie en financiering
Hospice Veerhuis valt onder de Stichting Hospice Amsterdam. De Stichting ontvangt
jaarlijks van het ministerie van VWS subsidie uit de regeling Palliatieve Terminale Zorg.
Dit bedrag is onvoldoende om alle kosten te dekken.
Daarom doen we een verzoek aan bewoners, vrienden en familie om bij te dragen.
Op de website staan alle gegevens over de manier waarop u dat kunt doen.
Uw giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

