Stichting Geerlingshospice
Voor alle activiteiten die niet gefinancierd kunnen
worden uit het reguliere budget van het hospice
probeert de stichting financieel te ondersteunen.
De stichting heeft de volgende doelstellingen:

Geerlingshospice
Oosterbeemd 24A
6301 ZL Valkenburg aan de Geul
T (043) 609 85 51
E info@geerlingshospice.nl
www.geerlingshospice.nl

•

Wij bieden ook palliatieve terminale zorg in:

•
•

het aantrekken en beheren van (extra)
financiële middelen;
het besteden van verworven middelen;
het besteden van verworven middelen voor
nieuw te ontwikkelen initiatieven met betrekking tot de palliatieve zorgverlening.

Donaties
Donaties van particulieren, bedrijven, verenigingen
et cetera aanvaardt Stichting Geerlingshospice in
grote dankbaarheid. Mocht u dit overwegen, dan
kunt u een storting doen op de bankrekening van
de stichting: IBAN: NL35 RABO 0106 2161 71.
Kleine giften kunt u desgewenst in het speciale
‘steunpotje’ in de hal van het hospice stoppen.

Hospice Martinus
Heerenhofweg 7
6281 AR Mechelen
T (043) 455 32 55
E info@hospice-martinus.nl
Hospice Martinus
Heerenhofweg 7
www.hospice-martinus.nl
6281 AR Mechelen
T (043) 455 32 55
Hospice Molenberg
Voskuilenweg 48 F (043) 455 32 54
E info@hospicemartinus.nl
6416 AL Heerlen
www.hospicemartinus.nl
www.sevagram.nl
> Zorgcentrum De Hollehof >
Hospice Molenberg

Informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
of wilt u, vrijblijvend een rondleiding?
Neemt u dan telefonisch contact op met onze
klantenservice via 0900 - 777 4 777.
Kijk ook eens op onze website.

GEERLINGSHOSPICE
PLANETREE

Datum uitgifte: februari 2017

Palliatieve terminale zorg
in het Heuvelland

Geerlingshospice maakt onderdeel uit van zorgorganisatie Sevagram. Bij Sevagram staat alles
in het teken van mensgerichte zorg.
Alle 19 locaties inclusief de drie hospices van
Sevagram werken in dat kader met de zorgvisie
Planetree.
Om optimale zorg te kunnen bieden aan mensen in
hun laatste levensfase kunnen zij in een veilige en
rustgevende omgeving volledig zichzelf zijn en zoveel mogelijk tijd doorbrengen in het bijzijn van hun
naasten. De medewerkers en de speciaal opgeleide
vrijwilligers zorgen ervoor dat hun gasten liefdevol
opgevangen worden en 24 uur per dag alle zorg en
aandacht krijgen die ze nodig hebben. Uiteraard
worden de psychische en sociale aspecten die bij
deze bijzondere vorm van zorgverlening komen
kijken niet uit het oog verloren. In Geerlingshospice
kunnen de gasten zich, ieder op zijn eigen manier,
voorbereiden op hun levenseinde en op een waardige manier afscheid van het leven nemen.

Planetree
Twee van onze drie hospices (Hospice Martinus te
Mechelen en Geerlingshospice te Valkenburg) mogen
– als enige ter wereld – het zogeheten Planetreelabel voeren, een internationaal certificaat. Het is
een belangrijke erkenning voor het goede werk dat
geëngageerde Sevagrammers dagelijks, 24 uur per
dag, verrichten.

Gastvrijheid, respect, veiligheid en aandacht voor
de eigen regie van de gasten en hun familie zijn
voor de medewerkers en vrijwilligers de belangrijkste waarden. De gast en zijn familie staan daadwerkelijk bij alles centraal.

Medische en geestelijke zorg
Net als thuis blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg (of - in overleg met de
gast - een huisarts die gehuisvest is in de nabijheid van Geerlingshospice). Onze gasten ontvangen die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij
zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.
Verblijf
In Geerlingshospice kunnen gasten voor een
periode van maximaal drie maanden terecht.
Alle gasten verblijven op een sfeervolle eenpersoonskamer inclusief sanitaire voorzieningen met
optimaal comfort en privacy.
Er is een gezellige huiskamer, een huiselijke
keuken, een stilteruimte en een mooie sfeervol
aangelegde tuin met meerdere terrassen. Er is
voldoende parkeergelegenheid.
Familie kan, desgewenst, 24 uur per dag aanwezig
zijn en overnachten. Voor de overnachting betalen familieleden een vooraf vastgestelde bijdrage.
Vraagt u vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Ook (kleine) kinderen zijn van harte welkom om
een bezoekje te brengen aan hun (groot)ouder.

Ontspanning
Onze medewerkers zorgen voor een opgeruimd
en gezellig huis, een lekkere maaltijd, een fijne
wandeling of een goed gesprek. Ter ontspanning
zijn er regelmatig muzikale (klassieke) optredens.
Huisdieren zijn (in overleg) van harte welkom.
(Na)zorg voor nabestaanden
Voor partners en familie bestaat in het hospice
voldoende mogelijkheid om ervaringen met elkaar
uit te wisselen. Onze ervaring leert dat door de
rustige sfeer en omgeving contacten spontaan en
automatisch ontstaan. Professionele ondersteuning is altijd aanwezig. Ook na het overlijden van
een dierbare is er altijd aandacht en een luisterend
oor voor de nabestaanden.
Herdenkingsdienst
Voor de nabestaanden van de gasten vindt er twee
maal per jaar in samenwerking met het Hospice
Martinus een gezamenlijke herdenkingsdienst plaats.
Indicatie
Alvorens de zorg kan worden opgestart stelt een
HBO-verpleegkundige van Sevagram uw indicatie
vast. Voor de indicatiestelling is een terminaliteitsverklaring nodig van de huisarts of specialist.
De zorg in het hospice valt onder de Zorgverzekeringswet.

