
Een hospice in de Duin-
en Bollenstreek
Centraal in de Duin- en
Bollenstreek aan de rand
van Sassenheim is in 2008
een nieuw hospice in
gebruik genomen. Het is
een ruim en mooi huis,
waar zorg geboden wordt
aan mensen die niet lang
meer te leven hebben.
In een huiselijke omgeving
kunnen zij omringd door
hun familie en vrienden in
alle rust afscheid nemen
van het leven.
Er zijn zes gastenkamers
met elk een eigen
badkamer, een terras of
balkon. De kamers zijn
huiselijk ingericht met
volop mogelijkheden tot
een persoonlijke
aankleding. Ze zijn voorzien
van koelkast, TV, DVD,
radio, telefoon en
internetaansluiting.
In de ruime huiskamer met
open keuken is plaats voor
iedereen. Gasten en familie
kunnen zich ook in de
stiltekamer terugtrekken.
Het hospice heeft een
mooie tuin, die makkelijk
toegankelijk is en voorzien
van comfortabele zitjes.

Zorg
Thuis sterven heeft meestal
de voorkeur. Het kan zijn
dat daarbij ondersteuning
gewenst is om de partner
e.a. te ontlasten. Dan kan
een vrijwilliger van de
Vrijwilligers Palliatieve
Terminale zorg (VPTZ)
worden ingezet. Aanvragen
daarvoor lopen via het
hospice.
Toch kunnen er redenen zijn
om niet voor thuis te kiezen.
De zorg in het hospice komt
het dichtst bij de zorg thuis.
Familie en vrienden zijn
welkom en worden, als zij
dat willen, bij de zorg
betrokken. Ook voor hen is
er een luisterend oor.
Op de gastenkamer kan een
bed bijgezet worden voor de
familie, maar er is ook een
logeerkamer. Met de gasten
worden afspraken gemaakt
over hun dagelijkse zorg:
eten, dagindeling, bezoek.
Of over even naar buiten
gaan als het mooi weer is.
Persoonlijke wensen en
behoeften staan in het
hospice centraal. Er is alle tijd 
voor een helpende hand of 
aandacht.
De dagelijkse zorg wordt 
verleend door vrijwilligers en 

verpleegkundigen.
De medische zorg blijft zo 
veel mogelijk bij de
eigen huisarts. Er wordt
samengewerkt met de
consulent palliatieve zorg
voor o.a. de pijnbestrijding.
De consulent neemt ook de
taak van de huisarts over als
deze niet beschikbaar is.

Gasten
In het Hospice Duin- en
Bollenstreek verblijven
mensen in de laatste
maanden van hun leven. Het
criterium voor opname is dat
de levensverwachting niet
meer dan drie maanden
bedraagt. Dat is het enige
criterium, want iedereen kan
terecht ongeacht financiële
draagkracht, geloofsovertui-
ging of leeftijd.
Het hospice is bedoeld voor
mensen uit de Duin- en
Bollenstreek en Oegstgeest,
maar in voorkomende
gevallen zijn ook gasten van
elders welkom.
De gasten worden veelal via
de huisarts of het ziekenhuis
bij het hospice aangemeld.
Het is natuurlijk mogelijk
ook zelf contact op te
nemen voor een afspraak of
kennismaking.
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Kosten
Overheid en zorgverzekeraars
vergoeden het grootste deel 
van de kosten, maar niet alles.
Bij opname in het hospice 
wordt daarom aan de gast een 
bijdrage in de kosten gevraagd.
Mocht de eigen bijdrage een 
probleem zijn, dan kan het 
hospice u daarin tegemoet 
komen. Er is een Stichting 
Vrienden van het Hospice Duin-
en Bollenstreek die zich inzet
voor het verwerven van gelden 
om kosten die niet vergoed
worden toch te �nancieren.
Aan de inzet van vrijwilligers in 
de thuissituatie (VPTZ) zijn 
geen kosten verbonden.

Stichting Vrienden van het 
Hospice Duin- en Bollenstreek
p/a Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
bankrekening 43.06.12.362
tel: 0252 224801

Wilt U donateur worden of 
anderszins uw steun verlenen
door een eenmalige schenking, 
een legaat of sponsoractie?
Neem dan contact op met de 
Stichting Vrienden van het 
Hospice Duin en Bollenstreek.
Iedere bijdrage, groot of klein,
is zeer welkom.

Contact
Wilt U meer weten, omdat U iemand 
wilt verwijzen of zelf voor de keuze
staat?  Wilt U vrijwilliger worden of 
uw (�nanciële) steun verlenen? U 
kunt altijd contact  opnemen.

Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR  Sassenheim
tel: 0252-227139
info@hospiceduinenbollenstreek.nl
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
faxnr: 0252-225888

buslijnen  50, 51, 59 en 89. 
Halte Mecklenburg, Sassenheim

Zorg voor mensen in de
                        laatste fase van hun leven.
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