HOSPICE

Beschrijving
Wie ongeneeslijk ziek is kan terecht in een hospice voor zorg en verblijf in huiselijke sfeer in
de laatste levensfase. In een hospice zijn professionals 24 uur per dag aanwezig. Zij
verlenen zorg. Dat zijn (huis)artsen en verpleegkundigen. Daarnaast bieden vrijwilligers
algemene ondersteuning zoals koffie en thee brengen, maaltijden verzorgen, voorlezen. In
een aantal hospices zijn professionals niet 24 uur per dag aanwezig. Zij komen dan een
aantal keer per dag langs. Deze hospices heten bijna-thuis-huizen.

Voor wie is een hospice bedoeld?
Wie ongeneeslijk ziek is en niet meer thuis kan of wil wonen, krijgt in een hospice goede zorg
en aandacht in een huiselijke sfeer in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Welke soorten hospices zijn er?
Er zijn zelfstandige hospices en hospices verbonden aan een verpleeginstelling of
verzorgingsinstelling. Er zijn ook hospices speciaal voor kinderen.

Welke zorg biedt een hospice?
Artsen en verpleegkundigen bieden palliatief terminale zorg. De zorg bestaat bijvoorbeeld uit
verzorgen, verplegen, pijn bestrijden. Doel is om de kwaliteit van leven in de laatste
levensfase zo hoog mogelijk te houden.

Heb ik een indicatie nodig?
Ja, u heeft een indicatie nodig van het CIZ. Daarvoor is een ondertekende verklaring van een
arts nodig, waarin staat dat de levensverwachting inderdaad drie maanden of minder is. Een
huisarts, wijkverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice.

Welke vergoedingen zijn er?
Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:
•
•
•

via de zorgverzekeraar: wijkverpleging
via de zorgverzekeraar: als eerstelijns verblijf
via het zorgkantoor: als zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

U hoeft palliatieve zorg niet zelf te betalen. Het wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz) of vanuit uw zorgverzekering. Hoe het wordt vergoed is afhankelijk van uw situatie.
Soms brengt een hospice een eigen bijdrage in rekening voor bijvoorbeeld eten, drinken, de
wasserette, schoonmaak en ander dagelijks onderhoud. Als de patiënt andere wensen heeft,
kan de eigen bijdrage nog hoger uitvallen. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor
de eigen bijdrage.
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Contactgegevens
Hospice Marianahof (Avoord)
Telefoon: 076-5325000
Website: www.avoord.nl
Hospice Breda Grieglaan
Telefoon: 0900-8122
Website: www.thebe.nl
Hospice Mastbos in Breda
Telefoon: 0900-8122
Website: www.thebe.nl
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