
Hospice voorzieningen 
Noordwest - Veluwe

Zorg  voor  he t  e inde  van  he t  leven 

Bent u voor uzelf 
of uw naaste op zoek naar een 

plek in een hospice? 

In de regio Noordwest Veluwe 
heeft u keuze uit deze 

4 hospices. 



Hospice Nijkerk wil een veilig, sfeervol 
‘thuis’ bieden aan mensen in de laatste 
levensfase. Gespecialiseerde verpleegkun-
digen en speciaal opgeleide vrijwilligers 
verlenen 24 uur palliatieve zorg, waarin 
uw wensen leidend zijn.

Respect, veiligheid en kwaliteit van zorg 
zijn kernwaarden in onze zorg. 

De medische zorg wordt door de eigen 
huisarts gedaan. De ruime 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.

Hospice  N i jkerk  e . o .

Wi l lem Ho l t rop  Hosp ice  in  E rmelo Hospice  De  Regenboog  in  Nunspee t

Hospice  Jasmijn  Harderwijk 

Thuis in de vertrouwde omgeving is voor veel 
mensen de plaats waar ze willen zijn, ook als 
het levenseinde nadert. Toch zijn er soms om-
standigheden waardoor dat niet meer mogelijk 
is. Uw thuis kunnen wij niet evenaren, maar we 
streven er wel naar om de omstandigheden zo 
te maken dat u zich ‘als thuis kunt voelen’. 
In hospice Jasmijn kunt u 24 uur per dag een 
beroep doen op verpleegkundige, medische 
en paramedische ondersteuning. Daarnaast is 
er ondersteuning van geschoolde zorgvrij-
willigers en gastvrouwen/ gastheren. Hospice 
Jasmijn grenst aan een uitgestrekt bosgebied. 
Het beschikt over ruim opgezette, huiselijk 
ingerichte eenpersoonskamers voorzien van 
meerdere faciliteiten. Belangrijke kernwaarden 
in onze zorg naar u, zijn respect, verantwoor-
delijkheid en geborgenheid, maar ook het 
bieden van troostvolle nabijheid.

Het Willem Holtrop Hospice wil een 
thuis bieden aan mensen in de palliatieve 
fase en hun naasten. 

De zorg die we verlenen is gericht 
op het bevorderen van het persoonlijk 
welbevinden en het optimaliseren van 
de kwaliteit van leven gedurende 
de laatste levensfase.

Contact via: 033 -  247 3100
info@hospicenijkerk .nl
www.facebook .com/hospicenijkerk
www.hospicenijkerk .nl

Contact via: 
0341 -  2 74 934
Info@willemholtrophospice.nl
www.willemholtrophospice.nl

Contact via: Jasmijn@znwv.nl 
algemene vragen: 0341-438665 
opname: 088-056 4444
www. znwv.nl
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“Kwal i te i t  van  leven  wanneer 
he t  levense inde  nader t ”

“Leven toevoegen aan de  dagen waar 
vaak geen dagen meer  toegevoegd 
kunnen worden aan he t  leven”

“L ie fdevo l le  pro fess ione le 
zorg  in  een  hu ise l i j ke  s feer ”

“Kwal i te i t  van  leven 
toevoegen  aan  de  dagen”7 x

Contact via: 0341 -  253 763
www.hospicenunspeet .nl
info@hospicenunspeet .nl

Wij bieden Palliatieve terminale zorg in een 
huiselijke omgeving en zijn erop gericht kwa-
liteit van leven toe te voegen aan de dagen. 
We streven naar een veilige en geborgen 
leefsfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk 
benadert. Het hospice is een zelfstandige 
zorgvoorziening, waar verpleegkundigen en 
vrijwilligers 24 uur per dag zorg, begeleiding 
en aanwezigheid bieden en waar de (eigen) 
huisarts de medische zorg geeft. 

De zorg verlenen we vanuit de kernwaarden: 
respectvol, betrokken, deskundig en gastvrijheid.



U bent voor uzelf of u naaste op zoek 
naar een plek in een hospice. In de regio 
Noordwest Veluwe is er een nauwe 
samenwerking tussen de 4 hospices. 

Palliatieve zorg richt zich op een zo goed 
mogelijke kwaliteit van leven. Naast de 
lichamelijke zorg is ook aandacht voor 
levensvragen en zingeving, zowel voor de 
gasten als voor de mensen die om hen 
heen staan. De wensen van de gasten zijn 
leidend in de ondersteuning en geboden 
zorg. 

We hopen dat u met deze folder een 
impressie krijgt van de verschillende 
hospices. Informatie over opname en de 
vrije plaatsen vindt u door contact op te 
nemen met de hospicevoorziening van uw 
keuze. Mocht uw eerste voorkeur niet mo-
gelijk zijn, dan is er vast (tijdelijk) ruimte in 
één van de andere hospices.

In deze folder vind u een kort overzicht 
van de 4 hospice van de Noordwest 
Veluwe. 

Kosten
Voor verblijfskosten van de patiënt vragen 
hospicevoorzieningen een eigen (dag)
bijdrage. Hiervan worden onder meer 
het verzorgen van maaltijden, wassen 
van beddengoed, de huur en/of huis-
vestigingskosten en de energierekening 
betaald. In een aantal aanvullende 
verzekeringen wordt deze eigen bijdrage 
(deels) vergoed. Hospice Jasmijn heeft 
een andere financiering en daardoor geen 
eigen bijdrage.

Ons netwerk
De hospicevoorzieningen, vermeld in 
deze brochure, zijn aangesloten bij het 
Netwerk Palliatieve Zorg regio Noordwest 
Veluwe. Het Netwerk richt zich op het 
verbeteren van de samenwerking tussen 
zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorg 
en het verbeteren van de kwaliteit van de 
geboden palliatieve zorg. Op de website 
van het Palliatief Netwerk regio Noord-
west Veluwe vindt u meer informatie over 
palliatieve zorg en de organisaties die 
deze zorg verlenen.  

www.netwerkpalliatievezorg.nl/
noordwestveluwe

www.ne twerkpa l l ia t ievezorg .n l /noordwes t ve luwe

Ne twerk  Pa l l ia t ieve  Zorg  Noodwes t  Ve luwe


