Steun ons

Het werk van Hospicegroep De Lelie wordt ten dele
gesubsidieerd, maar kan alleen goed worden gedaan
met steun van derden. Denk hierbij aan schenkingen,
giften of legaten. Ook is het mogelijk om donateur te
worden. Wij zijn ANBI geregistreerd, dus eventuele
giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

!

Donateur worden?

Steun de hospicegroep door donateur te
worden of door schenking van eenmalige
of periodieke giften of legaten. Financiële
bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL06RABO0380272539 ten name
van ‘Vrienden van Hospicegroep De Lelie’
in Winterswijk. Voor meer informatie:
www.hospicedelelie.nl

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over terminale zorg aan huis
of in ons hospice? Neem dan gerust contact op met
een van onze coordinatoren: Joke Verwey of Janny
Stronks. Het hospice is de hele week 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar.

Hospicegroep De Lelie
Leliestraat 36
7101 CJ Winterswijk
T (0543) 52 11 11
F (0543) 52 03 49
E info@hospicedelelie.nl
I www.hospicedelelie.nl

VOOR TERMINALE
ZORG AAN HUIS OF
IN ONS HOSPICE

“Wij voegen geen tijd
toe aan het leven,
maar wel leven aan
de laatste dagen”
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Persoonlijke
zorg in de laatste
levensfase
Sinds 2005 zet Hospicegroep De Lelie zich in voor
terminale zorg bij mensen aan huis en in het hospice
aan de Leliestraat in Winterswijk. Deze zorg is voor
alle 130.000 inwoners van het verzorgingsgebied van
de hospicegroep toegankelijk. Onder het motto ‘wij
voegen geen tijd toe aan het leven, maar wel leven aan
de laatste dagen’ worden ongeneeslijk zieke mensen
liefdevol verzorgd tijdens hun laatste levensfase.
Bij Hospicegroep De Lelie is een groep van zo’n
80 vrijwilligers beschikbaar. Een deel van deze
vrijwilligers zet zich in voor de terminale zorg aan
huis, een ander deel voor de zorg in ons hospice.
De dagelijkse leiding van de hospicegroep is in
handen van twee professionele coördinatoren.

Waardig afscheid

Hospicegroep De Lelie is niet gebonden aan een
bepaalde geloofsovertuiging. Wij streven ernaar om
alle mensen een waardig afscheid te bieden. Om
het lijden te verzachten doen we voor de medische
behandeling, de verpleegkundige zorg en pijnbestrijding bij voorkeur een beroep op de eigen
arts en de thuiszorg.

Thuis waken

Wie niet meer lang te leven heeft, heeft veel steun en
aandacht nodig. Maar ook zorg van verpleegkundigen en
artsen. Vooral als de zieke thuis wil sterven wordt veel
gevraagd van de partner, kinderen, familie en andere
mantelzorgers. Onze vrijwilligers kunnen de familie
daarbij ondersteunen. De vrijwilligers van Hospicegroep
De Lelie zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen in
de week beschikbaar om ondersteuning te bieden.

Verblijf hospice

Als zorg aan huis niet mogelijk of wenselijk is, kunnen
mensen ook terecht in het hospice in Winterswijk. Er zijn
vier gastenkamers, een gezamenlijke woonkamer en een
keuken. Bezoekers zijn niet gebonden aan bezoekuren en
kunnen blijven logeren. Een deel van de zorg wordt door
de thuiszorg gedaan. Daarnaast zijn ook dagelijks twee
vrijwilligers aanwezig. ‘s Nachts wordt de zorg verleend
door een verzorgende van de thuiszorg. De sfeer in het
hospice is rustig, ontspannen en huiselijk.

Vrijwilliger worden?

Mensen die vrijwilliger willen worden moeten
solliciteren en worden speciaal getraind om dit werk
te kunnen doen. Veel van onze vrijwilligers zijn zelf
met een pijnlijk afscheid geconfronteerd en willen
vanuit hun ervaring anderen helpen. Wij zijn altijd
op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die zich
graag willen inzetten om onze cliënten en gasten
te begeleiden in hun laatste levensfase. Interesse?
Neem dan contact met ons op.

Z org aanv ragen

Alle activiteiten op het gebied van terminale thuisen hospicezorg in de oostelijke Achterhoek worden
gecoördineerd vanuit het hospice in Winterswijk.
Thuiszorg is kosteloos, voor opname in het hospice
wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor verzorging
thuis kan een terminale zieke door iedereen worden
aangemeld. Voor opname in het hospice en voor
thuishulp is wel een verklaring van een arts nodig dat
de patiënt terminaal ziek is. Ook moet het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie stellen.

