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Hospice Schagen is een 
‘bijna-thuis-huis’
Een kleinschalige instelling waar 24/7 
professionals en vrijwilligers palliatieve 
zorg en ondersteuning bieden aan men-
sen in hun laatste levensfase, wanneer 
genezing niet meer mogelijk is.

Iedereen heeft het recht om in een 
menswaardige en respectvolle omgeving 
afscheid te nemen van het leven. Sterven 
in de thuissituatie is voor velen een wens. 
In sommige gevallen is dat echter niet 
mogelijk door gezins- of woonomstan-
digheden of, omdat familie/vrienden 
de nodige 24-uurszorg niet (meer) 
kunnen bieden.In dat geval verlenen de 
verpleegkundigen en vrijwilligers van 
Hospice Schagen deskundige zorg tijdens 
de laatste levensfase in een sfeer van rust, 
warmte en privacy.  

Voor wie zorgen wij? 
Terminaal zieke mensen, met een korte 
levensverwachting, kunnen bij ons 
hun ‘bijna-thuis’ gevoel vinden. De 
toekomstige gast moet een indicatie 
hebben dat er behoefte is aan Palliatief 
Terminale Zorg (PTZ). Voor terminaal 
zieke mensen met een levensverwach-
ting van enkele dagen hebben wij een 
spoedkamer. Deze kamer is alleen onder 
voorwaarden inzetbaar.

Hoe aan te vragen?
Iedereen, die op wat voor wijze dan ook 
betrokken is bij de zorg voor een termi-
naal zieke, kan een verblijf in Hospice 
Schagen aanvragen. Denk dan aan de 
zieke zelf, zijn/haar naasten, maar ook 
aan de huisarts, de wijkverpleging, de 
oncologieverpleegkundigen, de regu-
liere of particuliere thuiszorg en andere 
zorginstellingen. U kunt een aanmelding 
doen via telefoonnummer 06 365 594 29.
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Kosten
Voor een verblijf in de hospice geldt 
een dagvergoeding van € 40,00. Steeds 
vaker wordt dit door de zorgverzekering 
vergoed. Verder is het net als thuis: de 
kosten van de huisarts en verpleegkundi-
ge worden gedekt door uw verzekering. 
Echter, wij vinden dat de kosten nooit 
een belemmering mogen zijn voor op-
name in Hospice Schagen. Samen zullen 
wij dan met u op zoek gaan naar een 
passende oplossing.   

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 dit niet mogelijk is, 
vragen wij een huisarts uit onze de om-
geving de medische zorg over te nemen. 

Vrijwilligers
De zorg in de laatste levensfase is emo-
tioneel en intensief. Door de inzet van 
onze vrijwilligers kan de mantelzorger 
even tijd voor zichzelf vrijmaken. Onze 
vrijwilligers zijn opgeleid om steun te 
bieden in die zo moeilijke laatste levens-
fase. 

Ondersteuning thuis
Is in de Hospice nog geen bed beschik-
baar, dan kunnen vrijwilligers die hier-
voor speciaal zijn opgeleid, u thuis alvast 
ondersteuning bieden.

Wij nemen hiervoor contact op met 
Humanitas VPTZ NHN.
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Bereikbaarheid 
en parkeren

Schagen heeft een NS-station. 
Vanaf het station is het onge-
veer 15 minuten lopen naar 
Hospice Schagen. In de Johan 
Vermeerstraat is bij onze 
hospice beperkte parkeerge-
legenheid. Onze hospice heeft 
5 eigen parkeerplaatsen. 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

Financieel redden we het niet zonder 
� nanciële hulp. Gelukkig mogen wij 
jaarlijks vele donaties en sponsorgelden 
ontvangen. Dankbaar zijn wij hiervoor. 
Het raakt ons elke keer weer. 

En dankzij onze fantastische groep 
vrijwilligers kunnen onze gasten leven 
en sterven zoals zij wensen. In ons ‘bijna-
thuis-huis’. Wij koesteren deze vrijwil-
ligers en zij koesteren onze gasten. 
Zo hoort het.
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