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Neem dan contact op met het  

bureau Zorgbemiddeling van Zinzia: 

Bel  088 311 42 00 of mail naar  

zorgbemiddeling@zinzia.nl 
 

Via bureau Zorgbemiddeling kunt u 

ook een afspraak maken voor een 

rondleiding in het hospice. U kunt 

ook bespreken welke ondersteuning 

in uw situatie het beste past.  

 

 

 

 

 

HOSPICE  
DE GOUDVLINDER 
KLEINSCHALIG  
HOSPICE IN BEMMEL 

VOOR EEN LEVEN MET KLEUR

Meer weten of een afspraak maken?  
Heeft u een vraag of wilt u meer weten  
over hospice De Goudvlinder? 

Zinzia 
Hospice De Goudvlinder en 
Verpleeghuis De Lingehof maken 
deel uit van Zinzia Zorggroep. 
Zinzia biedt onder meer 
verpleeghuiszorg, 
revalidatiezorg, specialistische 
zorg thuis en dagbehandeling 
aan mensen met dementie en/of 
complexe lichamelijke klachten.  

 
De Lingehof 
 
Hospice De Goudvlinder 
bevindt zich in Verpleeghuis 
De Lingehof. De Lingehof heeft 
een eigen Grand Café, een 
restaurant en een tuin. Gasten 
van mensen die in het hospice 
verblijven, kunnen daarvan 
gebruikmaken.  
 

 

Kosten 

De kosten voor het hospice worden 

grotendeels of helemaal vergoed.  

Of u een eigen bijdrage moet 

betalen, hangt af van uw situatie en 

zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar 

kan u hier meer over vertellen.  

 

Bij hospice De Goudvlinder betaalt u 

een kleine vergoeding voor sommige 

extra diensten. Bijvoorbeeld een 

maaltijdvergoeding als uw bezoek 

mee-eet en een vergoeding voor het 

gebruik van de televisie. 

 

 

 

Indicatie 

Voor een plek in De Goudvlinder 

moet u volwassen zijn (18+) en een 

indicatie hebben voor hospicezorg 

(palliatief terminale zorg). U hoeft 

deze indicatie niet zelf aan te vragen, 

uw huisarts of een medewerker van 

het ziekenhuis doet dit voor u. 



Behalve zorgprofessionals zijn er  

ook veel vrijwilligers actief in  

De Goudvlinder. Waar nodig en 

gewenst staan zij u bij. Onze 

vrijwilligers zijn ervaren in het bieden 

van hospicezorg. Zij nemen de tijd en 

ruimte om u te leren kennen en om in 

te spelen op uw wensen. 

 

Ruimte voor emoties  

en zingeving 

In de laatste levensfase spelen vaak 

emoties als verdriet een rol. En 

misschien komen er vragen op het 

gebied van zingeving en spiritualiteit 

naar boven. Medewerkers van  

De Goudvlinder hebben veel ervaring 

met het begeleiden van mensen op 

dit gebied. Zij staan naast u en 

bieden medeleven en steun.  

Heeft u behoefte aan een gesprek? 

Onze geestelijk verzorger neemt 

graag de tijd voor u. En natuurlijk 

staan onze vrijwilligers altijd voor u 

klaar.  

 

Doen wat u belangrijk vindt 

Veel mensen in het hospice brengen 

de tijd door met rusten, of zijn met 

hun familie of vrienden. Ook neemt 

de zorg vaak een deel van de tijd in 

beslag. Als dat nodig is, kijken we 

samen met u naar een passende 

daginvulling. Het uitgangspunt daarbij 

is dat u doet wat belangrijk voor u is, 

binnen uw mogelijkheden. U heeft 

alle ruimte om dat op uw eigen 

manier te doen.

Eten wat u wilt 
Bijzonder aan De Goudvlinder is het  
wensmenu. Elke dag kunt u onze vrij-
willigers laten weten wat u graag zou 
eten.  Zij doen dan boodschappen, 
waarna de kok speciaal voor u aan 
de slag gaat. 
 

Uw verblijf in De Goudvlinder 

De Goudvlinder biedt plek aan 

maximaal zes mensen. U heeft een 

eigen kamer met veel privacy. 

Natuurlijk kunt u die naar eigen 

smaak inrichten, met uw eigen 

vertrouwde meubels. Uw kamer is 

van alle gemakken voorzien, zoals 

een koelkast, tv en internet. 

Daarnaast is er een sfeervolle 

gedeelde huiskamer. In de tuin kunt u 

aangenaam zitten. 

 

Bezoek is altijd welkom 

In de laatste levensfase is contact 

met familieleden en vrienden vaak 

extra belangrijk. Het kan erg 

waardevol zijn om nog mooie 

momenten samen door te brengen. 

Daarom is bezoek bij De Goudvlinder 

altijd welkom, 24 uur per dag. Uw 

gasten kunnen ook mee-eten en op 

uw kamer blijven slapen. 

 

Deskundige zorg en  

ondersteuning 

In De Goudvlinder krijgt u alle zorg en 

ondersteuning die u nodig heeft. 

Vanuit De Lingehof staat er een 

toegewijd, deskundig team voor u 

klaar. 24 uur per dag is er een arts 

beschikbaar om met u mee te 

denken. Verder bestaat het team uit 

onder meer verpleegkundigen, 

verzorgenden, een fysiotherapeut en 

een ergotherapeut. Als dat nodig is, 

krijgt u ook ondersteuning van 

bijvoorbeeld de diëtist, logopedist of 

psycholoog. Het contact is altijd 

laagdrempelig. 

Hospicezorg is liefdevolle zorg en 

ondersteuning voor mensen in de 

laatste fase van hun leven. In een 

rustige, huiselijke sfeer doen we alles 

om u in deze fase te ondersteunen. 

Bijvoorbeeld de pijn wegnemen of 

verzachten. Er gewoon voor u zijn.  

U leeft en woont zo veel mogelijk  

op uw eigen manier, met familie en 

vrienden om u heen. Daar sluiten  

wij met onze zorg bij aan.

Kleinschalig hospice in  

de Lingewaard 

De Goudvlinder is een kleinschalig 

hospice aan de rand van het centrum 

van Bemmel. Een dorp in het hart van 

de Lingewaard, bekend vanwege 

haar prachtige natuur en de vele 

fruitbomen. Het hospice maakt deel 

uit van Verpleeghuis De Lingehof.  

De Goudvlinder is zelfstandig, maar  

u kunt daardoor wel van veel extra 

voorzieningen en faciliteiten 

gebruikmaken. 

 

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun 

leven thuis wonen. Soms lukt dat niet. Omdat er veel 

zorg nodig is, die in de eigen omgeving niet beschikbaar 

is. Hospice De Goudvlinder biedt dan een nieuw, warm 

thuis. Rust en aandacht staan hier centraal. 

LIEFDEVOLLE  
ONDERSTEUNING  
IN DE LAATSTE  
FASE 




