HOSPICEZORG

DE SPECIALIST VOOR KWETSBARE OUDEREN

Er kan een moment in het leven zijn waarop u te
maken krijgt met een ernstige ziekte of aandoening, waarbij genezing niet meer mogelijk blijkt.
Het is dan denkbaar dat er in uw omgeving onvoldoende speciﬁeke zorg geboden kan worden.
U kunt dan terecht bij verpleeghuis De Lingehof
te Bemmel, onderdeel van Zinzia Zorggroep, voor
deskundige zorg en begeleiding. Hier hebben we
een omgeving gerealiseerd die alle ruimte biedt
voor u en uw naasten, om samen en naar uw
wensen deze laatste levensfase in te gaan.
Wat is hospicezorg?
Hospicezorg wordt ook wel palliatief terminale zorg genoemd. Het is persoonlijke
zorg die is afgestemd op uw wensen en
behoeften. Het kan dan gaan om het wegnemen of verzachten van pijn en lichamelijke klachten, maar ook het bieden van
contact en medeleven of ruimte voor spirituele vragen. Respect voor de eigenheid,
privacy en zingeving zijn wat ons betreft
de sleutelwoorden bij hospicezorg.

Huiselijke sfeer
Op De Lingehof hebben we alles zo ingericht dat u in een prettige omgeving
en huiselijke sfeer de laatste fase door
kunt brengen. De woning biedt ruimte aan
vier personen en heeft een eigen buiteningang. U heeft een eigen kamer, die u
desgewenst met eigen meubilair kunt
inrichten. In deze kamer heeft u

beschikking over telefoon, tv, koelkast en een internetaansluiting. De
woning heeft een gezamenlijke
huiskamer, waar u uw bezoek kunt
ontvangen. Daarnaast kunt u gebruik
maken van het restaurant, Grand
café, de kapel en de tuin. Afhankelijk
van uw persoonlijke situatie kunnen
wij tevens samen met u zoeken naar
een passende dagbesteding. U kunt
hiervoor contact opnemen met uw
contactpersoon.

Wij staan voor u klaar
De zorg en begeleiding worden
gegeven door een multidisciplinair

team, waarvan de specialist ouderengeneeskunde (gespecialiseerd in
hospicezorg) vierentwintig uur per
dag bereikbaar is. Naast de specialist
ouderengeneeskunde bestaat het
team onder meer uit verpleegkundige, verzorgende, fysiotherapeut,
ergotherapeut en een geestelijk
verzorger. Zo nodig kunnen we de
zorg aanvullen met een diëtist,
logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker of een medewerker
Welzijn. Ook kunt u of u naasten,
ondersteund worden door een aantal
zeer betrokken vrijwilligers.

Bezoek is altijd welkom

Wanneer komt u in aanmerking

In de laatste fase wilt u uw familie en
naasten waarschijnlijk zoveel mogelijk om u heen hebben. Zij mogen dan
ook komen wanneer ze maar willen.
Er zijn geen bezoektijden. Ook kunnen familie en naasten blijven overnachten op uw kamer en gebruik
maken van de maaltijden. Er is veel
mogelijk.

Iedereen met een indicatie voor
hospicezorg (palliatief terminale zorg),
die ouder is dan 18 jaar, kan bij ons
terecht.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het Klantbureau.
Bel 088 - 311 42 00 of mail naar klantbureau@zinzia.nl.
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