Kosten
Het verblijf in Hospice Francinus de Wind wordt bekostigd
door uw zorgverzekeraar. Indien u reeds een indicatie
heeft van het CIZ voor langdurige zorg, zal de zorg betaald
worden vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Informatie
over bijkomende kosten kunt u terugvinden op onze
website.
Hospice Francinus de Wind is een zelfstandige organisatie
van Stichting Hospicezorg Waalwijk eo. Binnen het bestuur
is een unieke samenwerking met huisartsen, Thebe
thuiszorg, Schakelring, woonzorgcentrum Eikendonk
en Stichting Cini de Wind. Een groot deel van de kosten
worden bijeengebracht door sponsoren en vrienden van
het hospice. Wij beschouwen hun inzet en elke andere
bijdrage als een waardevol gebaar.

Het is altijd mogelijk om een oriënterend bezoek te
brengen in het hospice. Hiervoor kunt u telefonisch of via
de mail, een afspraak maken.
Hospice Francinus de Wind
Eikendonklaan 4
5143 NG Waalwijk
0416-315800
info@hospicefdw.nl
www.hospicefdw.nl
Het hospice is gelegen naast het verpleeghuis Eikendonk.
Er is een bushalte voor de ingang. Voldoende en gratis
parkeerplaatsen zijn aanwezig.

EEN HUIS VOOR
PALLIATIEVE
TERMINALE ZORG
Warm, waardig en waardevol

Zorg in de laatste levensfase:
Warm, waardig en waardevol

Een warm onderdak

Een waardevol “thuis”

Iedereen kan in het leven te maken krijgen met ziekte.
Soms zelfs zo ernstig dat genezing niet mogelijk is en het
levenseinde in zicht komt. De tijd die rest, is er een van
reflectie, van speciale aandacht. Maar ook van intensieve
zorg en behandeling om lichamelijke klachten te
verzachten. Waar dat niet in de vertrouwde eigen omgeving
kan, biedt het hospice een warm onderdak met deskundige
begeleiding en respectvolle vierentwintig-uurs-zorg zoveel
mogelijk aangepast aan individuele wensen. Er is een
medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici,
ondersteund door een betrokken team van vrijwilligers.

Aan het einde van het leven verliezen veel
vanzelfsprekendheden hun waarde. Een “thuis” waar men
zich gerespecteerd en geborgen voelt is dan belangrijk.
Hospice Francinus de Wind biedt een gastvrij onderdak
voor acht volwassen gasten. Iedere gast heeft een eigen
zit-slaapkamer, met een eigen toilet, douche en een klein
keukenblok en kan de kamer met persoonlijke dingen
inrichten. De deur staat altijd open voor bezoek en de
gemeenschappelijke ruimtes bieden gezelligheid en
geborgenheid, gesprek en ontspanning met elkaar en met
de vrijwilligers en het personeel.
De naasten kunnen deelnemen aan de zorg voor zover
daar behoefte aan is. Ze kunnen blijven slapen op de
gastenkamer of in een van de logeerkamers. De eigen
huisarts kan hoofdbehandelaar blijven.

Een waardig alternatief
Natuurlijk willen de meeste mensen de laatste periode
van hun leven waardig doorbrengen in de liefdevolle
omgeving van hun naasten. In sommige situaties zijn de
lichamelijke klachten te groot of kan de verzorgende taak
zo groot zijn dat familie en naasten nauwelijks toekomen
aan zinvol samenzijn en afscheid nemen. Het hospice
kan dan een goede oplossing zijn. Een eigen huiskamer,
deskundig personeel, betrokken vrijwilligers en een plek
waar familie, vrienden en eigen verzorgers dag en nacht
welkom zijn. Dit alles maakt het hospice tot een waardig
alternatief voor thuis.

Het gebouw dat “thuis” wordt

Een opname
Een verzoek tot opname kan direct bij het hospice
ingediend worden. Van belang is dat de behandelend arts
overlegt met de medisch coördinator van het hospice. Een
verpleegkundige zal de opname voorbereiden, indien de
tijd dit toelaat op huisbezoek komen en de opnamedatum
plannen.
Crisisopnamen worden op gezamenlijke
voorspraak van de behandelend arts en de medisch
coördinator gerealiseerd.

