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Palliatieve zorg is zorg aan mensen die
niet meer beter worden. Als u of uw
naaste terminaal ziek blijkt te zijn,
breekt een moeilijke en zware tijd aan.
Wij ondersteunen en begeleiden u graag.
Samen met u bekijken wij welke zorg en
ondersteuning nodig is en wat uw wensen
zijn. Dat kan bij u thuis, maar ook in een van
de zorghotelappartementen in Bloemswaard
of Parkwijk. Voor palliatieve zorg heeft u
een indicatie nodig van de huisarts of de
specialist uit het ziekenhuis.

Hotelappartement

Hotelappartement
Zowel in Bloemswaard, als in Parkwijk
zijn twee zorghotelappartementen. De
appartementen zijn volledig gemeubileerd
en hebben een ruime badkamer en een
keukentje. Als u dat wilt, kunt u persoonlijke
spullen meenemen. Ook uw huisdier is
welkom, zolang u of uw naasten zelf voor het
dier zorgen.
Naast de zorg voor u als gast, begeleiden en
ondersteunen wij ook uw familie en naasten.
Met hen stemmen wij af welke zorg zij zelf
willen bieden en welke zorg wij overnemen.
Uw bezoek is altijd welkomen. Wij hebben
geen specifieke bezoekuren.

Als u een indicatie heeft, zorgen wij voor eten
en drinken. Uw bezoek kan voor een hapje en
een drankje terecht in ons restaurant.

Zorg
Onze verzorgenden en verpleegkundigen
bieden 24-uurszorg. De medische zorg blijft
bij uw eigen huisarts.

Vrijwilligers
Als u dat wilt, kunt u een beroep doen op
het team Vrijwilligers Palliatieve Zorg.
Met deze vrijwilligers bespreekt u in een
persoonlijk gesprek wat de wensen en
mogelijkheden zijn.

