Hospicevoorzieningen
Omschrijving
In hospices 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.

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.

Wat is palliatief zorg?
Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit
van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de
naasten te ondersteunen. Palliatieve zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen.
Palliatieve zorg kan bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•

Symptomen bestrijden
Aandacht voor psychische en sociale problemen
Zingeving en spiritualiteit
Verzorgen en verplegen
Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
Waken
Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces

Wanneer begint de zorg?
Palliatieve zorg kan beginnen zodra u te horen krijgt dat de laatste levensfase
is aangebroken. Bijvoorbeeld wanneer u (of uw kind) zo ziek bent dat op genezing gerichte
behandelingen u te zwaar vallen of geen perspectief meer bieden.
Intensieve verpleging is vaak pas in de laatste weken nodig, het waken vaak pas de laatste
dagen.

Wanneer is er sprake van terminale zorg?
In de laatste fase wordt gesproken van palliatieve terminale zorg (PTZ). Dit start als de
levensverwachting minder dan drie maanden is. De behandelend arts kan hiervoor een
terminaliteitsverklaring afgeven (dat kan ook uw huisarts zijn). Hiermee kunt u bijvoorbeeld in
een hospice of het eerstelijns verblijf terecht.
Uw zorgverzekeraar of zorgkantoor kan een terminaliteitsverklaring vragen als de zorg thuis
moet worden uitgebreid.

Wanneer eindigt de zorg?
De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan
verwacht.
Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan vindt er in overleg met de behandelend
arts een herindicatie plaats. Uw zorg wordt dan op de nieuwe situatie afgestemd.
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Welke vergoedingen zijn er?
Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed:
• via de zorgverzekeraar: wijkverpleging
• via de zorgverzekeraar: als eerstelijns verblijf
• via het zorgkantoor: als zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

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 de patiënt op het moment van
indicatiestelling al Wlz-zorg krijgt (thuis of in een zorginstelling).
Vergoeding in een WTZi-toegelaten hospice
• 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).
•
Zorgaanbieders moeten aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating
zorginstellingen (Wtzi.nl) staan. Vraag of een hospice een WTZi-hospice is. Dit is een
toelating om zorg aan te bieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg
(Wlz) valt.

Adressen
Voor adressen van hospices en bijna-thuis-huizen kunt u kijken op:
− www.agora.nl
− www.kinderpalliatief.nl
− www.zorgkaartnederland.nl
− www.netwerkpalliatievezorg.nl

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. Om in aanmerking te komen voor verzorging in een hospice is
een indicatie palliatief terminale zorg nodig. Het CIZ (CIZ.nl) geeft zo’n indicatie als de
behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de patiënt een levensverwachting heeft van
minder dan drie maanden.
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.
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Eigen bijdrage
Alle zorg uit de ZVW valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat het vergoed wordt.
Palliatieve zorg valt niet onder het eigen risico. Voor zorg vanuit de WLZ geldt wel dat je een
gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Dit is je eigen bijdrage.
Meer weten over de eigen bijdrage voor WLZ-zorg? Lees verder op de website van het CAK.
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. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten
voor de eigen bijdrage.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
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:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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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
hospice@careyn.nl
www.hospicebreda.nl
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