Hospice
Bennekom

Als het niet mogelijk of wenselijk
is om de laatste fase van het leven
thuis door te brengen, dan kunt u
in Hospice Bennekom verblijven.
Wij bieden een warme en veilige
plek voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn en nog maar enkele weken
tot enkele maanden te leven hebben. Juist in de situatie waarin zorg
in het eigen huis niet meer mogelijk
is of te belastend wordt, kunnen
gasten bij ons terecht voor professionele palliatieve zorg.

familieleden en andere naasten ook
een belangrijke rol spelen in de ondersteuning. Met elkaar streven we
ernaar uw dagelijks leven zo comfortabel mogelijk te maken.

De zorg en begeleiding is in handen
van een specialistisch team van
verpleegkundigen en de specialist
ouderengeneeskunde. Naar behoefte wordt u ondersteund door een
multidisciplinair team, zoals een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk
werker. Een team van goed opgeleide vrijwilligers zijn er voor de dagelijkse begeleiding. Natuurlijk kunnen

Verblijf
U heeft de beschikking over een
sfeervolle eenpersoonskamer. Als u
dat wenst, kunt u de kamer inrichten
met spullen van thuis die voor u van
waarde zijn. Er is een gezamenlijke,
sfeervolle huiskamer met keuken,
waar onze vrijwilligers uw maaltijd
naar wens klaarmaken.
Wij kennen geen bezoekuren: familie
en bezoek is altijd welkom als u daar

behoefte aan heeft. Ook is er voor
familie de mogelijkheid om te overnachten.

Meer informatie hierover vindt u op
de website van het CAK,
www.hetcak.nl.

Voor wie

Adres

Hospice Bennekom is er voor mensen in hun laatste levensfase, die een
medische levensverwachting hebben
van maximaal drie maanden. Ook
kunt u in het Hospice terecht
als u tijdelijk niet thuis kunt of wilt
zijn. Bijvoorbeeld om uw mantelzorgers even te ontlasten.

Hospice Bennekom
Barones van Lyndenlaan 1
6721 PK Bennekom

Aanvraag en kosten
Verblijf in Hospice Bennekom wordt
vaak vergoed vanuit de Wlz (Wet
langdurige zorg) of vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiervoor heeft u
een indicatie nodig, die Opella voor
u kan regelen. Over het algemeen
betaalt u een inkomensafhankelijke
eigen bijdrage.

Meer weten?
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl

