Contact en informatie
Aanvraag
Verblijf in Hospice Wijchen kan worden aangevraagd bij de coördinator
(Tel: 024-6414905). In de meeste gevallen zal de huisarts, transferpunt van het
ziekenhuis of thuiszorgorganisatie deze aanvraag voor hun patiënt verzorgen.
De coördinator en het verpleegkundig team maken vervolgens de nodige verdere
afspraken. Als u wilt komen kijken en kennismaken dan kan vrijblijvend een
afspraak gemaakt worden. Alle informatie en een indruk van het hospice kunt u
ook vinden op de website: www.hospicewijchen.nl

Kosten en privacy
Voor het verblijf in Hospice Wijchen wordt een eigen bijdrage van €35,- per
dag gevraagd. In een aanvullend verzekeringspakket wordt deze bijdrage
veelal (deels) vergoed. De medische en verpleegkundige zorg wordt uit uw
eigen zorgverzekering op dezelfde wijze vergoed als in de thuissituatie. In de
zienswijze van het bestuur van de Stichting VPTZ Wijchen, waartoe het hospice
behoort, mogen de financiën nooit een drempel zijn om van het hospice gebruik
te kunnen maken.
Het hospice, de vrijwilligers en medewerkers staan er voor in dat strikte
geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alles wat zij van de gast
of zijn of haar naasten weten of vernemen. Er worden geen andere gegevens
verzameld of geregistreerd, dan die welke voor een goede uitoefening van onze
taak strikt noodzakelijk zijn.

Thuiswaken Wijchen
Mocht er de wens zijn om de laatste fase van het leven thuis te verblijven of is er
geen plaats in het hospice, dan kunnen wij u met de vrijwilligers van Thuiswaken
Wijchen ondersteuning bieden in de thuissituatie. Informatie hierover kunt u
inwinnen bij de coördinator.

Hospice Wijchen
Fazantstraat 66
6601 BP Wijchen
Tel: 024-6414905

info@hospicewijchen.nl
www.hospicewijchen.nl
HospiceWijchen

IBAN NL81RABO0130300152 t.n.v. Vrienden van VPTZ Wijchen.
De stichting Vrienden zet zich in om extra geld in te zamelen dat ten goede komt
aan de gasten, cliënten en vrijwilligers.

Een (t)huis in de
laatste levensfase

“Een plek vol rust en
aandacht voor elkaar”

Hospice Wijchen: zorg naar wens
Als sterven dichtbij komt biedt Hospice Wijchen in een huiselijke warme sfeer
een (t)huis aan maximaal 4 gasten. Zij kunnen er, samen met hun naasten, in
een liefdevolle, zorgzame en veilige omgeving afscheid nemen van het leven.
Hospice Wijchen is er voor iedere mens ongeacht geloofs- of levensovertuiging,
afkomst en cultuur.
Dagelijks staat er een team van goed opgeleide vrijwilligers klaar om de gasten
en hun naasten aandacht en ondersteuning te bieden, om de laatste levensfase

Rustig en comfortabel huis

Voor wie?

Elke gast beschikt over een eigen zit-slaapkamer met badkamer en tuin. De
kamer is gemeubileerd en voorzien van een kitchenette, televisie en wifi.
Gasten kunnen de kamer verder aankleden met persoonlijke eigendommen,
zoals foto’s en andere dierbare spullen. In overleg met de coördinator is het
mogelijk een klein huisdier mee te nemen of op bezoek te laten komen.
De verzorging van het huisdier blijft de verantwoordelijkheid van de gast en
zijn/haar naasten.

Hospice Wijchen is er voor mensen die te horen hebben gekregen dat hun
levensverwachting nog maar maximaal drie maanden is. Het hospice is tot
stand gekomen door de mooie en krachtige inspanningen van de gehele
Wijchense gemeenschap. Vooral inwoners van de gemeente Wijchen en
omliggende plaatsen zullen gebruik maken van het hospice. Voor mensen
van buiten dit gebied is opname ook mogelijk. Voor iemand die geen eigen
huisarts in Wijchen heeft, is één van de Wijchense huisartsen bereid de
medische zorg en begeleiding op zich te nemen.

Voor zowel de gasten als hun bezoekers is er een gezamenlijke huiskamer,
een stilteruimte en een gemeenschappelijke tuin. Bezoek is op elk, door
de gast gewenst moment welkom in het hospice. Al naar gelang de eigen
wensen en mogelijkheden zijn familie en vrienden betrokken bij de zorg en
het welzijn van hun naaste. Het hospice is zo ingericht dat ook kinderen
die op bezoek komen zich er thuis kunnen voelen. Voor naasten van de
gast bestaat er de mogelijkheid om (tegen een geringe vergoeding) in het
hospice te eten en te overnachten.

zo aangenaam mogelijk te maken. De medische zorg en begeleiding wordt
geboden door de eigen huisarts. De verpleegkundige zorg is in handen van een
specialistisch verpleegkundig team van de ZZG-zorggroep. In de nacht is er een
professioneel verpleegkundige in huis aanwezig. Indien gewenst kan men zich

Hospice Wijchen staat in een rustige omgeving en toch dicht bij het
centrum van Wijchen. Het is (ook met het openbaar vervoer)
gemakkelijk bereikbaar.

De gast kiest zelf, na indicatie door de begeleidende arts (de zogeheten
terminaal verklaring) voor verblijf in het hospice. Contra-indicaties
zijn psychiatrische- of verslavingsproblematiek (met onhandelbaar
of bedreigend gedrag) of de noodzaak van complexe medische en
verpleegkundige zorg die de huisarts met de reguliere thuiszorg niet kan
geven.
Gekoppeld aan de levensverwachting is het verblijf niet langer dan drie
maanden. In overleg met de arts, coördinator en het verpleegkundig team
is deze termijn eventueel te verlengen, mits de inschatting nog steeds is dat
de levensverwachting kort is.

laten bijstaan door een (eigen) geestelijk verzorger.

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van twee professionele
coördinatoren die daarbij worden ondersteund door goed opgeleide vrijwillige
coördinatoren. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in
het hospice.

Het meest ultieme
voorbeeld van
gemeenschapsbesef



Hans Verheijen

Hans Verheijen
Burgermeester gemeente Wijchen



keuze aan maaltijden die voor elke gast naar eigen smaak en wens wordt bereid.



De maaltijden worden door de vrijwilligers verzorgd. Er is dagelijks een ruime

