
Hospicevoorzieningen

Amerongen  •  Barneveld  •  Bennekom  •  Ede  •  Lunteren • Veenendaal  •  Wageningen/Renkum

Netwerkinformatie 

De hospicevoorzieningen, vermeld in deze brochure, zijn aangesloten bij het 
Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. 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 Gelderse Vallei vindt u meer 
informatie over palliatieve zorg en de organisaties die deze zorg verlenen.

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.

Alle hospicevoorzieningen bieden ook de mogelijkheid tot respijtopname. 
Dit is een kortdurende opname voor mensen die steeds zieker worden. 
In veel gevallen kan dit mantelzorgers helpen even ‘op adem’ te komen.

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 huisvestigingskosten en de 
energierekening betaald. In een aantal aanvullende verzekeringen wordt 
deze eigen bijdrage (deels) vergoed. 

Informatie over opname en de vrije plaatsen vindt u door contact op te 
nemen met de hospicevoorziening van uw keuze.

www.netwerkpalliatievezorg.nl/geldersevallei
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‘Als sterven dichtbij komt’

In hospice Berkenstein wordt 24 uur per dag 
zorg verleend. Deze zorg is een combinatie van 
professionele zorg door de eigen huisarts van de 
bewoner en verpleegkundigen van Buurtzorg 
Veenendaal. 

Getrainde vrijwilligers vullen deze zorg aan en 
ondersteunen de mantelzorg. De kracht van 
hospice Berkenstein ligt in de kleinschaligheid 
en de huiselijke sfeer. Er zijn drie kamers 
beschikbaar. Het huis is een voormalige 
boerderij en staat in een parkachtige omgeving. 

Vondellaan 57  •  3906 EB Veenendaal
0318 - 506 684  •  info@vptzberkenstein.nl
www.vptzberkenstein.nl
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‘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 palliatieve zorg. 
Optimale symptoom- en pijnbestrijding 
kunnen op elk moment van de dag ingezet 
worden.

Hospice Barneveld maakt deel uit van zorg-
organisatie Norschoten en heeft een eigen, 
sfeervol ingerichte vleugel aan de Kweekweg 5 
in Barneveld. Er is ruimte voor vier gasten. 

Kweekweg 5  •  3773 BH Barneveld
0342 - 404 000  •  hospice@norschoten.nl
www.norschoten.nl

‘Een warme en veilige plek’

Dat is wat u nodig heeft wanneer er geen 
uitzicht meer is op genezen. Hospice Bennekom 
en hospicezorg Honskamp bieden deze plek.
U kunt bij ons terecht voor professionele 
palliatieve zorg in een warme, huiselijke sfeer. 
Alles wat voor u waarde heeft, mag u hier 
naartoe meenemen, bijvoorbeeld uw spulletjes, 
uw muziek en uw levensritme. Uw naasten zijn 
dag en nacht welkom. Wij combineren huiselijke 
sfeer met intensieve zorg, 24 uur per dag, door 
professionals en vrijwilligers. 
Hospice Bennekom en hospicezorg Honskamp 
zijn locaties van Opella met ruimte voor 
respectievelijk 6 gasten en 1 gast.

Barones v. Lyndelaan 1  •  6721 PK Bennekom 
Dorpsstraat 25  •  6741 AA Lunteren
0318 - 752 222  •  servicepunt@opella.nl 
www.opella.nl

‘Kwaliteit van leven 
als afscheid nemen dichtbij is.’

Respect, aandacht en geborgenheid zijn 
kernwaardes van Hospice Ede de Olijftak. 

• rustige bosrijke omgeving nabij 
centrum van Ede

• vijf appartementen op begane grond met 
openslaande deuren

• 24 uur verpleegkundige zorg aanwezig 
• opgeleide vrijwilligers ondersteunen
• medische begeleiding kan door eigen 

huisarts
• iedereen welkom ongeacht levens-

beschouwelijke achtergrond

Platteelhof 9 (ingang Bethanië)  •  6711 JK Ede
0318 - 689 999  •  olijftak@bethanie.nl
www.hospice-ede.nl

‘Gastvrijzijn’

Gelegen in een huiselijke omgeving 
midden in een Wageningse woonwijk.

Neutrale gezindheid

• bijna-thuis-huis
• vier gastenkamers met tuinaansluiting
•  24 uur verpleegkundige zorg door 

vast thuiszorgteam
•  medische zorg kan door eigen huisarts
•  goed getrainde vrijwilligers
•  eten wordt vers bereid door vrijwilligers

Melkweg 1 (ingang Irenestraat)  
6707 CZ Wageningen  •  0317 - 450 047
info@hospicewageningenrenkum.nl
www.hospicewageningenrenkum.nl

‘Ieder kind is een kind’

En ieder kind mag er zijn. Ook wanneer 
het kind ernstig ziek is of een beperkte 
levensverwachting heeft.
De ouders zijn nauw betrokken bij de zorg 
voor hun kind. Het Kinderhospice heeft een 
huiselijke uitstraling. 

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar en beschikbaar voor kinderen in de 
leeftijd van 0-18 jaar en hun familie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Wij staan u graag te woord na de piek-
momenten in de zorg: van 10.30 uur - 16.00 uur.

Binnenveld 11  •  3771 PL Barneveld
0342 - 405 200  •  info@kinderhospicebinnenveld.nl
www.kinderhospicebinnenveld.nl 

‘Voeg geen dagen aan het leven, 
maar leven aan de dagen’

Met dit uitgangspunt werken het team en de 
vrijwilligers 24 uur per dag met liefdevolle zorg 
en toewijding voor de cliënten in de laatste 
fase van hun leven. Hun partners, familie 
en vrienden worden begeleid in het proces 
van ziek zijn, afscheid nemen en sterven. 
Nazorg wordt geboden. De Wingerd is een 
gecertifi ceerd, high care, hospice.

De Wingerd bevindt zich in een mooie, 
bosrijke omgeving.  Iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke 
achtergrond. 

Koenestraat 128  •  3958 XB Amerongen
0343 - 459 613  •  wingerd@zorggroepcharim.nl
www.zorggroepcharim.nl
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Wanneer het moment nabij komt, 
dat iemand afscheid moet nemen van 
het leven, blijven de meeste mensen 
het liefst in hun vertrouwde omgeving. 
Thuis. Er kunnen echter specifi eke 
omstandigheden zijn waardoor 
die vertrouwde situatie niet langer 
vanzelfsprekend de beste omgeving is. 
Een hospice of hospicezorg sluit in dat 
soort gevallen aan bij het ‘thuisgevoel’. 

Het is een veilige en warme omgeving.
Een speciaal opgeleid team biedt hun 
gasten de mogelijkheid in huiselijke 
omgeving het laatste deel van hun 
leven door te brengen. Dit team kan 
bestaan uit zowel professionals als 
specifi ek getrainde vrijwilligers. 
Meer informatie over de werkwijze 
vindt u op de eigen sites van de 
hospicevoorzieningen.

Onze hospicevoorzieningen zijn aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei www.netwerkpalliatievezorg.nl/geldersevallei

hospicezorg      Honskamp


