aandacht voor leven en sterven
Een lichte sfeer, menselijke benadering en vanzelfsprekende aandacht, dat willen wij
bieden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die - 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.
Een hecht team - huisarts(en), gespecialiseerde verpleegkundigen, daartoe opgeleide
vrijwilligers en coördinatoren - schept de voorwaarden om tot een waardige afronding van
het leven te komen. 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. De
kwaliteit van leven staat voorop.

De plek
Hospice Veerhuis bestaat sinds 2000 en ligt op de begane grond in een rustige woonwijk in
de Amsterdamse Pijp. We beschikken over vier ruime bewonerskamers met eigen sanitair,
waarvan de inrichting naar eigen voorkeur kan worden gewijzigd of aangevuld. De kamers
zijn voorzien van een smart-televisie, dvd/cd-speler, een eigen koelkastje en
internetaansluiting.
De huiskamer en woonkeuken zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Vrijwel iedere dag is er
een vrijwilliger om een warme maaltijd te koken. Maar ook familie en vrienden kunnen zelf
gebruik maken van de keuken om een maaltijd te bereiden.

Onze grote tuin is een blikvanger met heerlijke plekjes zijn om te kijken of te zitten. De tuin
is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden door onze tuinvrijwilligers.
Voorafgaand aan een opname kunt u rustig een kijkje komen nemen.

De zorg
De zorg wordt gegeven door een vast team wijkverpleegkundigen en zorgvrijwilligers.
Wij werken samen met verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie Evean. Deze
verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en een groot deel van de dag
aanwezig. Ook ’s nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig. Op momenten dat er
geen verpleegkundige in huis is, is er voor de zorgvrijwilligers een telefonische
bereikbaarheid met wijkverpleging of coördinator zodat er altijd professionele
ondersteuning is.
Onze speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers verlenen zorg vanuit grote betrokkenheid en
levenservaring. Een wandeling, gesprek of lekker hapje, nog even naar de winkel, markt of
een café, iedere wens wordt zo veel mogelijk vervuld. Maar ook als die dingen niet meer aan
de orde zijn, vormt hun aanwezigheid een belangrijke steun.
De coördinatoren, die beiden een verpleegkundige achtergrond hebben, vervullen een
spilfunctie in het geheel. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
aanwezig.
Soms kan uw eigen huisarts u blijven begeleiden. Blijkt dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat
u van buiten de regio komt, dan kunt u een beroep doen op een van onze gespecialiseerde
huisartsen.

Aanmelding
Aanmelding gebeurt via ziekenhuis, huisarts of thuiszorg. Voorwaarde daarbij is een
levensverwachting van minder dan drie maanden. Samen met de betrokkenen en de
(huis)arts bepaalt de coördinator of opname in het hospice mogelijk is. Soms is er een
wachtlijst.

De kosten
De medische en verpleegkundige zorg wordt vergoedt door de zorgverzekeraar.
Voor huisvesting, maaltijden en persoonlijke verzorging wordt een bedrag van € 35,- per dag
in rekening gebracht. Indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, wordt dit
bedrag meestal in zijn geheel vergoed.
Er is – indien gewenst – beperkte gelegenheid tot overnachting door naasten. Voor logeren
vragen wij een bijdrage van € 15,- per nacht. Voor de bewoners zijn alle maaltijden inclusief.
Familie en vrienden kunnen, afhankelijk van de situatie in het huis, mee-eten tegen een
kleine vergoeding.

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 lang niet voldoende om alle kosten te dekken. Wij zin voor een groot deel
afhankelijk van donaties en giften. Op onze website staan alle gegevens over de manier
waarop u dat kunt doen. Het Veerhuis heeft een ANBI status waardoor giften voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.
Het ‘spaarvarken’ in de hal leeft van de vrijgevigheid van bezoekers.
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Contactgegevens
Marianne Niewenhuis
Marius Gort
Coördinatoren

www.hospiceveerhuis.nl
Vincent van Goghstraat 1
1072 KJ Amsterdam
T 020 671 36 81
E info@hospiceveerhuis.nl

