OPNAME IN DE MARGRIET

‘Er zijn geen
woorden voor de
huiselijke sfeer die
rond de Margriet
aanwezig is.’

HOE WERKT DE OPNAME IN DE MARGRIET?
Als er geen genezing meer mogelijk is en u heeft een korte
levensverwachting kunt u in aanmerking komen voor opname in
Hospice De Margriet. Er kan contact opgenomen worden met het
palliatief netwerk regio NWN. Er wordt een huisbezoek bij de patiënt
gedaan en overlegd over een eventuele opnamedatum. Uiteraard
bestaat de mogelijkheid om vooraf te kijken in het hospice.
WAT ZIJN DE KOSTEN?
De medische en verpleegkundige zorg vallen onder thuiszorg. Deze
wordt vergoed door de zorgverzekering. Soms is er een eigen bijdrage
voor genees- en medische hulpmiddelen, net zoals in de thuissituatie.
Daarnaast vraagt het hospice een eigen bijdrage voor uw verblijf. We
proberen deze kosten laag te houden. Onze visie is dat het hospice
voor iedereen toegankelijk moet zijn. De meeste zorgverzekeraars
vergoeden de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van
welke zorgverzekering en eventueel aanvullende verzekering u heeft.
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HOSPICE
DE MARGRIET

AANDACHT EN ZORG

‘Fijn dat er kleine
oases van rust zijn
waar men zich
kan voorbereiden
op acceptatie en
loslaten.’

WAT IS HOSPICE DE MARGRIET?
Hospice de Margriet is een gastvrij huis voor mensen die in hun
laatste levensfase zijn en door omstandigheden niet thuis kunnen
of willen blijven. In Hospice de Margriet wordt de thuissituatie zo
goed mogelijk benaderd; er is een warme en huiselijke sfeer en het
is kleinschalig. Het is voor de bewoners een bijna-thuis-huis en voor
de naasten een steun in de rug.
VOOR WIE?
Hospice de Margriet is er voor mensen die nog maar kort te leven
hebben. Ongeacht leeftijd, levensovertuiging of achtergrond.
Het hospice is er voor bewoners van Schiedam, Maassluis en
Vlaardingen, maar ook mensen van buiten de regio zijn welkom.
WAT BIEDT HOSPICE DE MARGRIET?
In Hospice de Margriet zijn 5 kamers, allemaal voorzien van een
sfeervolle basisinrichting. Alle kamers hebben een eigen badkamer,
televisie, draadloos internet en een terras.

Elke kamer kan desgewenst met persoonlijke spullen worden
ingericht. De verzorging is palliatief en gericht op comfort; de
persoonlijke wensen van de bewoner staan voorop. De naasten
zijn 24 uur per dag welkom en er is een logeermogelijkheid
op de kamer van de bewoner. Zo krijgt de bewoner alle
gelegenheid om zijn of haar laatste levensfase op een
menswaardige manier te laten verlopen, omringd door naasten
en in een liefdevolle omgeving.

WIE STAAN ER NOG MEER KLAAR IN HET HOSPICE?
Aan het hospice zijn 75 opgeleide vrijwilligers verbonden die in diensten
tussen 7:00 en 23:00 uur beschikbaar zijn. Zij zijn gastvrouw/ gastheer,
helpen met de verzorging en geven desgewenst ook complementaire
zorg, zoals massage van handen en voeten. Daarnaast bieden ze een
luisterend oor en verrichten hand- en spandiensten. Allemaal met als
doel om de bewoners een zo huiselijk mogelijk leven te laten leiden en de
mantelzorger te ontlasten.

HOE WERKT DE ZORGVERLENING?
De zorgverlening verloopt in principe net als thuis, met de
eigen huisarts. De verpleegkundige zorg is (dag en nacht)
in handen van thuiszorgorganisatie Careyn. Een vast team
wijkverpleegkundigen is gespecialiseerd in de palliatieve zorg.
De naasten kunnen ook een deel van de persoonlijke verzorging
blijven geven. Ook kan bijvoorbeeld maatschappelijke, pastorale
of paramedische zorg naar behoefte worden ingezet, op
dezelfde manier als in de thuissituatie.

De dagelijkse leiding is in handen van 2 coördinatoren met een palliatief
verpleegkundige achtergrond. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor
bewoners en familie. Ook onderhouden ze contacten met huisartsen,
thuiszorgorganisatie en het palliatief netwerk. Ze schakelen desgewenst
partijen in zoals pastorale medewerkers. Ook kan er in het hospice een
beroep worden gedaan op een fysiotherapeut, kapper, etc.
Palliatief netwerk - Tel. 010-4400890
www.netwerkpalliatievezorg.nl/nieuwewaterwegnoord

