Hospice Lansingerland

De laatste levensfase
waardig leven

Hospice Lansingerland,
de laatste levensfase waardig leven
Hospice Lansingerland biedt plaats aan vijf gasten in een
huiselijke omgeving. Het is een ‘thuis’ voor mensen met een
levensverwachting van drie maanden of korter. Een tijdelijk
verblijf is ook mogelijk om de mantelzorg te ontlasten. Er is
altijd een indicatie palliatief terminale zorg met nachtzorg nodig.
De inrichting komt tegemoet aan de verschillende wensen en
behoeften van de gebruikers. Er worden diverse activiteiten en
diensten aangeboden; niet alleen voor degenen die er verblijven,
maar ook voor hun familie en betrokkenen.

Rust, ruimte en respect
Hospice Lansingerland creëert rust waardoor ruimte ontstaat voor gasten en naasten om tot zichzelf en
elkaar te kunnen komen. Om het leven naar wens in te vullen en af te ronden. Gasten en naasten, die
ondersteuning en zorg nodig hebben en diegenen die dit verlenen, gaan met respect voor eigen keuze
en leefwijze met elkaar om.
Iedereen is welkom in Hospice Lansingerland ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële
situatie. De ondersteuning in de hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de
behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben en de behandeling nog uitsluitend gericht is
op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Visie
Hospice Lansingerland wil ongeneeslijk
zieke mensen de mogelijkheid bieden
de laatste levensfase waardig te léven.
De gast staat centraal en daarbij vanzelf
sprekend ook de naasten. Uitgangspunt
van Hospice Lansingerland is de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven bieden in de
laatste periode van het leven. Er wordt
gestreefd naar het beste comfort.

De organisatie
Er is gekozen voor een organisatie met een bestuur op afstand. Dat betekent dat een manager en
de coördinatoren verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Binnen de hospice wordt
professionele medische zorg geboden. De (eigen) huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg
verlenen de medische en verpleegkundige zorg. Aanvullende vormen van dienstverlening verzorgen
andere partijen.

Vrijwilligers
Van vitaal belang voor een hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd,
getraind en begeleid door de coördinatoren. Het vrijwilligersbeleid is ontwikkeld met aandacht voor taken,
training, begeleiding, ontwikkeling en invloed op beleid. Er werken altijd minimaal twee vrijwilligers per
dienst van vier uur. In de nacht zijn er geen vrijwilligers aanwezig, maar een verpleegkundige.

Kosten
Voor een verblijf in Hospice Lansingerland wordt een eigen bijdrage gevraagd.
We versturen een rekening naar degene die de financiële zaken van de gast
behartigt. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden (deels) de kosten.
De verpleegkundige zorg wordt deels vergoed uit de AWBZ. De eigen bijdrage is
inkomensafhankelijk en wordt verrekend via het CAK.
De hospice is financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten
en sponsoring. Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in om extra
geld in te zamelen voor Hospice Lansingerland. Uw financiële bijdrage op rekening
1561.75.053 is van harte welkom en nodig om de hospice blijvend in stand te
kunnen houden.

Sfeervolle inrichting
Hospice Lansingerland is smaakvol ingericht.
De ruime kamers zijn ingericht met een hooglaagbed
en bijbehorend nachtkastje, een tv-meubel met
audioapparatuur, tafel met stoelen en een fauteuil.
De kleurrijke stoffering, accessoires en lampen
geven de kamers een gezellige en huiselijke sfeer.
Er is ook ruimte voor bijvoorbeeld fotolijstjes, schilderijen of kleine meubeltjes van de gasten. De grote
badkamers hebben kleurige accenten evenals de
gangen en de gemeenschappelijke ruimtes. Een
opvallend beeld in de centrale hal is de levensboom.

Levensboom

De stam van de organisatie wordt gevormd door de mensfiguren die door hun inzet
het geheel doen groeien tot grote hoogte. Alles draait om de vele helpende handen
die nodig zijn om de laatste levensfase waardig te léven.

Bomen symboliseren door hun gestage groei het leven van geboorte naar dood, van begin naar einde,
van aarde naar hemel. De wortels van de boom staan symbool voor alles wat geleidt heeft tot dit moment
van opening. De stam staat symbool voor het dragen van de hospice door de organisaties die het initiatief
hebben genomen, de medewerkers en vrijwilligers, maar ook de stichting vrienden van en de gemeenschap
Lansingerland. De takken staan symbool voor onze gasten met hun naasten die gaan komen in een
moeilijke periode van hun leven. Een tijd van afscheid nemen en loslaten. De hospice wil de mensen rust
bieden om ruimte te krijgen en tot zichzelf en elkaar te komen. De bloemen en blaadjes vallen af, de wind
neemt ze mee. Naar een plaats buiten ons zicht, maar niet uit onze gedachten. De takken groeien verder,
zo geven de overledenen zich weer door aan hun nabestaanden. De stam wordt dikker, de kennis,
vaardigheden, de kracht van de hospice wordt groter.

‘Een huis waar warmte en genegenheid is’
“Het aanbod vanuit het ziekenhuis vonden wij niet toereikend dus heb ik niet geaarzeld om zelf contact te
zoeken met Hospice Lansingerland. Wij werden ontvangen door de coördinatoren. Het moment dat we over
de drempel stapten, wisten we: dit is een fijne plek voor onze moeder. Dat gevoel kwam door de mooie
inrichting die zeer luxe en goed op elkaar afgestemd is, de fijne plek en omgeving, maar zeker niet in de
laatste plaats door de alertheid van de coördinatoren om ons zo volledig mogelijk te informeren en ons
op ons gemak te stellen. Aan alles was gedacht merkten we. Ook tijdens het verblijf merkten we dat bijna
met alle wensen die gasten kunnen hebben rekening gehouden is. En anders werd een wens binnen de
kortste keren gehonoreerd. Echt hulde voor de manier van ontvangst die versterkt werd door de zorg van
de vrijwilligers. We zagen veel verschillende gezichten, maar dat vonden wij geen probleem. Er was immers
één constante: ze zijn allemaal lief en warm voor de gasten én hun naasten. Gegeven de omstandigheden
genoot ze van deze plek en alle aandacht. Ze was iedereen heel erg dankbaar en wij ook.”

Hospice Lansingerland
Burgemeester van Oostenweg 1012
2661 HN Bergschenhoek
T : (010) 524 10 90
F : (010) 521 03 75
E : coordinator@hospicelansingerland.nl
I : www.hospicelansingerland.nl

Hospice Lansingerland is aangesloten bij de VPTZ
(landelijke vereniging voor Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg).

