Deskundige

zorg tijdens

de laatste levensfase
in een sfeer van rust,
warmte en privacy

Voor wie zorgen wij?

Terminaal zieke mensen, met een
levensverwachting van maximaal drie
maanden, kunnen bij ons hun ‘bijnathuis-huis’-gevoel vinden.
Voor opname is een PTZ-verklaring van
de behandelend arts of specialist nodig.
PTZ staat voor Palliatief Terminale Zorg.

Hospice Schagen

Een ieder heeft recht op een respectvol,
waardig afscheid van het leven. Ongeacht religie, politieke overtuiging of
maatschappelijke status moet men juist
dan eigen keuzes kunnen maken.
Velen hebben de wens thuis te sterven.
Dit is helaas niet altijd mogelijk. Er is
dan de optie te kiezen voor een hospice,
zoals Hospice Schagen, waar elke dag
en nacht, de hele week adequate zorg is
in een sfeer van rust, warmte en privacy.
In Hospice Schagen heeft ieder mens de
regie over de invulling van zijn of haar
verblijf.
Ook in Hospice Schagen kan men overlijden in verbondenheid. Familie en vrienden zijn in overleg met de gast altijd
welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden.

De zorg in Hospice Schagen
De verpleegkundige zorg is bij ons in
handen van Woonzorggroep Samen.
De medische verantwoordelijkheid ligt
bij de eigen huisarts. Indien de afstand
naar Hospice Schagen te groot is, vragen
wij een huisarts uit de omgeving de
medische zorg over te nemen.

’bijna-thuis-huis’
op zeer korte termijn een afspraak voor
een intakegesprek thuis of in Hospice
Schagen.
Voor meer informatie en vragen over
ondersteuning in Hospice Schagen is de
coördinatie aanwezig van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en binnen
deze tijden telefonisch bereikbaar op het
nummer 06 36 559 429.

Vrijwilligers

De zorg in de laatste levensfase is emotioneel en intensief. Door de inzet van
onze vrijwilligers kan de mantelzorger
even tijd voor zichzelf vrij maken.
Onze vrijwilligers zijn opgeleid om steun
te bieden in die zo moeilijke laatste
levensfase.

Coördinatoren

Hospice Schagen heeft twee coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor:
• de organisatie van de zorg;
• de inzet van de totale zorg in Hospice
Schagen en de begeleiding van de gast
en zijn of haar familie.

Hoe aan te vragen?

Iedere betrokkene kan het verblijf in
Hospice Schagen aanvragen.
Eén van onze coördinatoren maakt dan

Kosten

Vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet)
worden alle medische kosten van de
huisarts vergoed. De Wlz (Wet langdurige zorg) vergoedt de verpleegkundige
kosten.

Wij zijn een particuliere stichting,
waarbij vrijwilligers een flink deel van de
zorgondersteuning voor hun rekening
nemen.
We moeten de huisvestingkosten (huur,
gas, water, elektra, enz.), voeding en
al wat er nog meer komt kijken bij het
draaiende houden van een ‘bijna-thuishuis’ zelf bekostigen.
Bij opname in Hospice Schagen vragen
wij daarom een bijdrage in de kosten
van € 40,- per dag. In veel gevallen
wordt dit vergoed door de zorgverzekering, mits de betrokkene aanvullend is
verzekerd.
Natuurlijk is de financiële situatie nooit
een belemmering voor opname.

Bereikbaarheid
en parkeren
Vanaf het NS-station Schagen is
het ongeveer 15 minuten lopen
naar Hospice Schagen.
Op het eigen terrein is beperkte
parkeergelegenheid. In de
straat zijn echter voldoende
parkeermogelijkheden.
Hospice Schagen
Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
T 0224 274000
www.hospiceschagen.nl
e-mail info@hospiceschagen.nl
Hospice Schagen is 24/7 fysiek
en telefonisch bereikbaar.

