Hospicevoorzieningen
Omschrijving
Hospice of Bijna-Thuis-Huis
Hospices bieden zorg in de laatste levensfase. Familie en speciaal opgeleide vrijwilligers
verzorgen de patiënt; artsen en verpleegkundigen geven palliatief terminale zorg (PTZ). Dat
is pijnbestrijding en zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren.
Soorten hospices
Er zijn verschillende soorten hospices:




Zelfstandige hospices: highcare hospices en bijna-thuis-huizen.
Hospices die verbonden zijn aan een verpleeg-of verzorgingsinstelling: palliatieve
units.
Voor kinderen zijn er speciale kinder-hospices.

Palliatief terminale zorg
Men spreekt van palliatief terminale zorg als een arts vaststelt dat de levensverwachting
minder dan drie maanden is. De indicatie is geldig tot aan het overlijden, ook als dat langer
duurt dan drie maanden. De indicatie hoeft dus niet tussentijds verlengd te worden.

Vergoeding
Het verblijf en de zorg in een hospice of bijna-thuis-huis kan op drie manieren vergoed
worden:




als wijkverpleging (zorgverzekeraar);
als kortdurend eerstelijns verblijf;
als Wlz-zorg (zorgprofiel in de Wet langdurige zorg).

Vergoeding in een particulier hospice of bijna-thuis-huis



Dit valt onder wijkverpleging als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis
of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de zorgverzekeringswet.
Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling
al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).

Vergoeding in een toegelaten hospice (WTZI-instelling, palliatieve unit)




Dit valt onder kortdurend eerstelijns verblijf als de patiënt op het moment van
indicatiestelling thuis of in het ziekenhuis wordt verzorgd op grond van de
zorgverzekeringswet.
Dit valt onder de Wet langdurige zorg als patiënt op het moment van indicatiestelling
al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).
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U kunt bij het hospice van uw keuze navragen of het een WTZI-hospice is.
Adressen
Voor adressen van hospices en bijna-thuis-huizen kunt u kijken op:





Agora.nl (Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg)
Kinderhospice.nl
Zorgkaart nederland
Netwerkpalliatievezorg.nl (voor informatie over palliatieve zorg in uw regio)

Voor wie is een hospicevoorziening bedoeld
Een hospicevoorziening is bedoeld voor volwassenen en kinderen met een
levensverwachting van ongeveer drie maanden of korter en voor wie het verblijf thuis
(tijdelijk) niet haalbaar is.

Indicatie nodig
Ja, er is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Aanvraagprocedure
Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Wmo- loket elz, startpunt voor
welzijn, zorg en wonen. Ook kunt u voor informatie en advies rechtstreeks contact opnemen
met de desbetreffende hospicevoorziening.
Een verzoek tot opname verloopt via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het
aanmelden bij het CIZ kan gedaan worden door de betrokkene, familie, mantelzorger,
huisarts, thuiszorginstelling of ziekenhuis.
Eigen bijdrage
Bewoners in hospicevoorzieningen moeten een wettelijk verplichte eigen bijdrage betalen.
De hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. Per leverancier kunnen er ook andere bijdragen
gevraagd worden zoals onkosten bijdrage.

Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-leur
Loket:
Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak binnen
lopen. Verder op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
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Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u
zonder afspraak binnen lopen. Verder op afspraak
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl

Leverancier
Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan 5
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220
Email:
marianahof@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl

Hospice Breda
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

Grieglaan 4
4837 CB Breda
076-5609955
info@hospicebreda.nl
www.hospicebreda.nl
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