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Het verblijf van de gast in Hospice de 
Duinsche Hoeve wordt vergoed vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) voor Kortdurend 
Eerstelijns Verblijf, Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
op basis van een zorgzwaartepakket of de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Indien de zorg wordt bekostigd vanuit de 
Zvw dient de gast tijdig tevoren een geldige 
verzekering te hebben afgesloten. Het niet 
tijdig regelen van een dergelijke verzekering 
leidt voor het hospice tot niet gefinancierde 
zorg, waar de gast aansprakelijk voor kan 
worden gesteld.

Mocht er sprake zijn van een zorgzwaarte- 
pakket, dan wordt dit via een indicatie 
gedeclareerd bij het Zorgkantoor. In dit geval 
wordt door het Centraal Administratiekantoor 
een eigen bijdrage gevraagd. Deze wettelijk 
verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van 
de persoonlijke omstandigheden van de gast, 
zoals het inkomen, het vermogen, de samen- 

 
 
 
stelling van het huishouden en de indicatie.  
De financiering van respijtzorg is geregeld 
in de Wmo. Deze zorg moet worden aan- 
gevraagd via de gemeente.

Algemeen

Hospice de Duinsche Hoeve is een high care 
hospice en lid van de Associatie Hospicezorg 
Nederland.

Het hospice werkt nauw samen met het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een van de hospice 
artsen maakt deel uit van het transmurale 
palliatieve advies team.

Het hospice heeft een opleidingserkenning 
voor artsen in opleiding tot specialist ouderen- 
geneeskunde of huisarts en het hospice heeft 
een opleidingserkenning voor studenten HBO 
Verpleegkunde.

Contact

Hospice de Duinsche Hoeve
Vliertwijksestraat 65
5244 NH Rosmalen
T 073-5218881
F 073-5236554

info@hospicededuinschehoeve.nl
www.hospicededuinschehoeve.nl

https://www.facebook.com/HospiceDeDuinscheHoeve
https://twitter.com/HospiceRosmalen



Aandacht voor de mens

Elk mensenleven kent periodes van ziekte. 
In een aantal gevallen is de ziekte niet te 
genezen en komt het levenseinde in zicht.  

Aan sterven in de eigen woonsituatie geven de 
meeste mensen de voorkeur, maar dit is niet 
altijd mogelijk. U kunt in dat geval voor een 
verblijf in een hospice kiezen.
 
In Hospice de Duinsche Hoeve benaderen wij 
zoveel mogelijk de thuissituatie. Wij creëren 
een sfeer van rust en huiselijkheid. 
 
Ons hospice is gelegen in Rosmalen, in een 
landelijke omgeving met prachtig oude 
bomen. In het vrijstaande gebouw heeft elke 
gast de beschikking over een eenpersoons 
kamer, een sanitaire ruimte en openslaande 
deuren naar een terras. Het hospice beschikt 
over een gezamenlijke huiskamer, keuken en 
over ruimtes voor algemeen gebruik.

Palliatieve zorg

Als genezen niet meer mogelijk is en het 
levenseinde is in zicht, dan is het voor ieder 
mens belangrijk het leven zo goed mogelijk 
af te ronden. Met zo min mogelijk klachten 
zoals pijn of benauwdheid. Met aandacht voor 
zorgen en verdriet, voor vragen die opkomen 
door het naderende afscheid. Met onder- 
steuning van en voor de naasten. Bij palliatieve 
zorg staan de wensen en behoeften van de 
gast centraal. Het hospiceteam stemt de zorg, 
begeleiding en behandeling af op wat de gast 
nodig heeft.

Zorg, begeleiding en behandeling

In het hospice verleent een vast team 
van geestelijk verzorger, verzorgenden en 
verpleegkundigen de zorg. Als de gast dat 
wenst, kunnen de naasten ook betrokken 
worden bij de zorg. 

Vrijwilligers helpen bij de dagelijkse gang 
van zaken. Twee specialisten ouderengenees- 

kunde verlenen medische zorg. Andere 
behandelaars en begeleiders zoals ergothera- 
peut en fysiotherapeut kunnen ook betrokken 
worden bij de zorg.

Aanmelding en opname

Een opname in het hospice kan via diverse 
wegen worden gerealiseerd. Er is in alle 
gevallen een zogeheten terminaliteitsver- 
klaring nodig. Deze verklaring dient door de 
behandelend arts afgegeven worden. Met 
deze verklaring kan men zichzelf aanmelden, 
of de aanmelding wordt gedaan door een 
behandelaar of huisarts, naaste of transfer- 
bureau van een ziekenhuis. Tijdens de 
telefonische intake wordt een aantal vragen 
gesteld, zoals uw zorgbehoefte maar ook 
wordt gevraagd naar uw burgerservice- 
nummer en zorgpolis. 

Als een terminaliteitsverklaring is afgegeven 
en overleg is geweest tussen behandelend 
arts en hospice arts, dan kan de gast opge-
nomen worden. Een opname kan soms al 
binnen 24 uur plaatsvinden, afhankelijk van 
de beschikbare ruimte.

Er kan ook sprake zijn van een wachtlijst. 
Mocht dit het geval zijn, dan kan het hospice 
verwijzen naar collega-instellingen in de regio. 

Als u eerst wilt weten hoe het hospice eruit 
ziet, kunt u rechtstreeks contact opnemen via:

Mail: info@hospicededuinschehoeve.nl 
Telefonisch: 073-5218881
Website: www.hospicededuinschehoeve.nl

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken 
voor een vrijblijvend bezoek.
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