
Hospice
voorzieningen 
in Eemland
Zorg voor het einde van het leven 

De sfeer is er ‘als thuis’, veilig en warm. Tegelijkertijd ontvangt u 

deskundige zorg van een daarvoor opgeleid team, bestaande uit professionals 

en specifiek getrainde vrijwilligers. Zij geven de best mogelijke zorg

op basis van uw waarden, wensen en behoeften en die van uw naasten.



Palliatieve unit, GGz Centraal 
Amersfoort

“ Aandacht en zorg voor een 
ieder, ongeacht wie je bent! ”

De palliatieve unit is er voor patiënten 
met een psychiatrische achtergrond die 
een ongeneeslijke ziekte hebben en zullen 
gaan sterven. Er is 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week verpleegkundige zorg 
beschikbaar. Het team wordt bijgestaan 
door vrijwilligers, die daar speciaal voor 
getraind zijn.
We bieden zorg aan mensen die zelfstan dig 
wonen of in een andere in stelling verblijven 
in Amersfoort en omgeving. Maar waar 
om verschillende redenen de stervens-
begeleiding niet geboden kan worden.

Contact via: 033 460 95 00
aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl 
www.ggzcentraal.nl

De Luwte - Hospice en Thuis 
Soest

“ Wij bieden een veilige, huiselijke 
plek aan ernstig zieke mensen in de 
laatste fase van hun leven en aan 
hun naasten.”

In het hospice zijn 24 uur per dag en 
zeven dagen in de week goed opgeleide 
vrijwilligers aanwezig. Waar nodig is 
een verpleegkundige in huis voor de 
verpleegkundige zorg. De vrijwilligers 
worden in hun werk ondersteund door 
verpleegkundigen. 

Wij bieden, naast palliatieve terminale 
zorg aan mensen in het hospice, ook 
ondersteuning thuis en in het 
verpleeghuis.

Contact via: 035 603 94 50
www.hospicedeluwte.nl 
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Hospice Dôme Amersfoort

“ Een koepel van zorg ”

Wij bieden deskundige, palliatieve termi-
nale zorg aan mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en aan hun naasten. Gespecia-
liseerde verpleegkundigen, bijgestaan 
door zorgkundigen en speciaal opgeleide 
vrijwilligers zijn 24 uur per dag aanwezig. 

De medische begeleiding is in handen van 
de hospicearts. Een geestelijk verzorger, 
maatschappelijk werker en muziekthera-
peut zijn beschikbaar voor begeleiding.
Wij hebben de mogelijkheid voor spoed- 
crisis- en respijtopnames en advies, 
ondersteuning en tijdelijke opname voor 
aan thuis verblijvende terminale patiënten.

Contact via: 033 460 19 60
info@hospicedome.nl 
www.hospicedome.nl 
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Veel mensen zijn in de laatste 
levensfase het liefst thuis, 
in hun vertrouwde omgeving. 

Door verschillende 
omstandigheden is dat niet 
altijd mogelijk. U kunt dan 
voor hospicezorg kiezen.

U leest hier wat de hospice-
voorzieningen in de regio 
Eemland u bieden.

Palliatief-terminale zorg in 
De Haven Bunschoten

“ Warme comfortzorg vanuit 
het hart ”

Dat is wat het betrokken team van 
zorgverleners op de palliatief-terminale 
zorgafdeling in De Haven wil geven aan 
cliënten in de laatste fase van het leven.

Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld 
op de wensen en behoeften van de cliënt. 
Zodat de cliënt zich in zijn of haar laatste 
levensfase geborgen en gezien voelt en 
zijn of haar leven waardig kan afsluiten.
Om het thuisgevoel te benaderen is er 
een familiekamer beschikbaar gesteld 
waar familie indien nodig 24 uur 
per dag kan verblijven. 

Contact via: 033 247 67 00
info@dehaven.nu  /  www.dehaven.nu

Hospice Barneveld

“ Samen oplopen in het laatste 
deel van het leven.”

Dat is waar het betrokken en deskundige 
team van Hospice Barneveld zich voor 
inzet. Het welbevinden van de gast en 
diens naasten staat voorop bij de pallia-
tieve zorg. Hiervoor kan o.a. optimale 
symptoombestrijding op elk moment van 
de dag ingezet worden. Wij bieden 24-uur 
zorg door een team van verpleegkundigen, 
ondersteund door een team vrijwilligers 
en paramedici. 

Wij maken deel uit van zorgorganisatie 
Norschoten en hebben een eigen, sfeervol 
ingerichte vleugel.

Contact via: 0342 404 000
hospice@norschoten.nl
www.norschoten.nl

Kinderhospice Binnenveld 
Barneveld

“ Intensieve zorg voor kinderen 
tussen ziekenhuis en thuis.“

In het kinderhospice komen kinderen met 
een complexe en intensieve verpleegkun-
dige zorgvraag. Wij bieden mogelijkheden 
voor gespecialiseerde dagopvang of 24 
uurs verblijf / logeerzorg voor kinderen in 
de leeftijd van 0-18 jaar. 
 
Ouders zijn intensief betrokken bij de 
zorg. Kinderverpleegkundigen en peda-
gogisch medewerkers bieden deskundige 
zorg. Een huisarts, kinderlogopedist en 
kinderfysio therapeut zijn ook betrokken. 
Uitgangspunt is dat we de thuissituatie 
zoveel mogelijk willen benaderen.

Contact via: 0342 405 200
intake@kinderhospicebinnenveld.nl
www.kinderhospicebinnenveld.nl

Hospice Nijkerk e.o.

“ Kwaliteit van leven wanneer 
het levenseinde nadert.”

Respect, veiligheid en kwaliteit van zorg 
zijn de kernwaarden van het hospice.
  
Er is 24 uur verpleegkundige zorg 
aanwezig ondersteund door opgeleide 
vrijwilligers. De medische zorg wordt 
door de eigen huisarts gedaan. De kamers 
hebben allemaal eigen sanitair en een 
terras.

Het hospice biedt ondersteuning door 
vrijwilligers in te zetten bij terminale 
zorgvragers in de thuissituatie en de 
tehuizen in Nijkerk.

Contact via: 033 247 31 00
info@hospicenijkerk.nl 
www.hospicenijkerk.nl
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De hospicevoorzieningen vermeld in deze 
folder werken in de regio van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Eemland. Het Netwerk draagt 
bij aan de samenwerking tussen organisaties, 
professionals, vrijwilligers en mantelzorg en 
het verbeteren van de kwaliteit van de 
geboden palliatieve zorg. 

Op de website van het Netwerk Palliatieve 
Zorg Eemland vindt u meer informatie over 
palliatieve zorg en de organisaties die deze 
zorg in de regio verlenen.

www.palliaweb.nl/eemland

www.palliaweb.nl/eemland

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland 

Palliatieve terminale zorg richt zich op kwaliteit 
van leven en van sterven. Deze zorg richt zich 
op de hele mens. Het gaat om lichamelijke en 
psychische zorg. Maar ook om aandacht voor 
levensvragen en voor de mensen die om de 
stervende heen staan en er zorg voor hebben. 
In de hospicezorg spreekt men van gasten. 
Hun waarden, wensen en behoeften zijn 
leidend in de geboden zorg en ondersteuning. 

Voor verblijfskosten van de gast vragen 
hospicevoorzieningen een eigen bijdrage. 
Hiervan worden onder andere de kosten 
van huisvesting, maaltijden, gebruik van 
beddengoed en de energierekening betaald. 
Een aantal aanvullende verzekeringen bij 
zorgverzekeraars vergoeden deze eigen 
bijdrage (deels). De zorg in het kinderhospice 
wordt vergoed vanuit de Ziektekostenverzeker-
ingswet of de Wet Langdurige Zorg.

Meer informatie over een mogelijke opname 
en vrije plaatsen ontvangt u door contact op 
te nemen met de hospicevoorziening van uw 
keuze. Zij helpen u graag verder.


