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Er komt een tijd dat het leven afloopt. Soms is thuis wonen
dan niet langer mogelijk. Bij het WZH Hospice vindt u
een rustige omgeving waar aandacht en huiselijkheid hand
in hand gaan, in combinatie met passende begeleiding
en deskundige zorg in de laatste levensfase. Zodat u, in het
bijzijn van uw naasten, op een waardige manier afscheid
kunt nemen van het leven.

WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
Omdat u zich in de laatste fase van uw leven bevindt, is onze zorg
gericht op het verlichten van uw klachten en het bieden van zoveel
mogelijk comfort. Wij luisteren naar wat voor u belangrijk is. Een team
van specialisten staat voor u klaar en ondersteunt u op verschillende
manieren: medisch, psychisch of spiritueel.

EIGEN APPARTEMENT
Het WZH Hospice bevindt zich in woonzorgcentrum WZH Waterhof
in Den Haag. Het WZH Hospice heeft zes ruime appartementen met
een eigen badkamer en twee ingerichte kamers, waarbij het sanitair
wordt gedeeld. U bent vrij om het appartement in te richten met uw
eigen spullen. Een bed, linnenkast, televisie en telefoon zijn standaard
aanwezig. Uw bezoek kan in overleg met een medewerker van het
hospice gebruik maken van de mogelijkheid om te blijven overnachten,

met in achtneming van de rust van de cliënten. Een WiFi-verbinding is
aanwezig en in de gang van het WZH Hospice bevindt zich een aparte
rookruimte.

ONDER DE MENSEN
Begeeft u zich graag onder de mensen? In de gezamenlijke huiskamer
drinkt u een kopje koffie, maakt u een praatje of doet u een spelletje.
’s Avonds kunt u hier dineren samen met de andere cliënten.
Er wordt bij deze maaltijd zoveel mogelijk rekening gehouden met uw
individuele wensen. U kunt er ook voor kiezen het gezellige restaurant
van WZH Waterhof te bezoeken en hier deel te nemen aan activiteiten.

WAARDIG LEVENSEINDE
Een waardig levenseinde is een veelbesproken thema. Het gaat
hierbij vaak over onderwerpen als palliatieve sedatie of euthanasie.
Wij willen benadrukken dat ook zonder een van deze methoden
een waardig levenseinde mogelijk is. Ons streven is dat u uw leven,
indien mogelijk, op natuurlijke wijze kunt afronden. Heeft u voor
u wordt opgenomen al de nadrukkelijke wens tot euthanasie?
Dan vragen wij u dit verzoek voor te leggen aan uw huisarts of
betrokken specialist. Meer over het tegemoetkomen aan voorwaarden
voor een waardig levenseinde, het vastleggen van een wilsverklaring
en de keuze over wel of niet reanimeren vindt u op onze website
www.wzh.nl/hospice.

AANMELDING
In de meeste gevallen verloopt uw aanmelding voor het WZH Hospice
via uw huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorg. U kunt zich ook
persoonlijk aanmelden, maar de passende indicatie loopt via uw
huisarts of behandelend specialist. Hij of zij moet vaststellen dat
uw levensverwachting korter is dan drie maanden. Wij kunnen u
informeren over het aanvragen van een passende indicatie.
Heeft u vragen, wilt u een oriënterend gesprek of een rondleiding? Kijk
dan op onze website www.wzh.nl/hospice. U kunt ook contact opnemen
met onze klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl.
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