Palliatieve Hospice-zorg
Locatie Bosch en Duin

Palliatieve Hospice-zorg
Palliatieve/terminale hospice-zorg
is een specialisme waarbij in de
zorg aandacht wordt besteed aan
de lichamelijke, psychologische,
sociale en levensbeschouwelijke
aspecten van het “menszijn”. Het is
gericht op het verminderen van
het lijden en op verbetering van
de kwaliteit van leven van mensen
in de laatste levensfase. Ook familie en naasten van cliënten worden ondersteund in het omgaan
met afscheid en rouwverwerking.

Bosch en Duin
Woonzorgcentrum Bosch en Duin
maakt onderdeel uit van Respect
Zorggroep Scheveningen. Bosch en
Duin is gelegen aan de Scheveningseweg tegenover het Van Stolkpark.
Centraal in de visie van Respect
Zorggroep Scheveningen staat de
kwaliteit van leven. Iedere cliënt
bepaalt zélf wat voor hem of haar een
goede kwaliteit van leven is. Een respectvolle benadering, privacy en een
op de persoon afgestemde begeleiding vormen de uitgangspunten voor
de dagelijkse zorg.

Woonzorgcentrum Bosch en Duin heeft een algemene signatuur, het biedt
mensen alle ruimte voor het beleven van hun godsdienst of levensovertuiging en voor de eigen leefstijl.

Zorgunit “Zeester”
“Zeester” is de palliatieve zorgunit van Bosch en Duin. Deze afdeling biedt
zorg aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. De zorg is niet
gericht op genezing, maar op verminderen van pijn, het bestrijden van de
symptomen van de ziekte en het ondersteunen van de cliënt en zijn/haar
naasten bij het moeilijke proces van afscheid en sterven.

Zorg
Het multidisciplinaire team dat verbonden is aan afdeling Zeester,
bestaat onder andere uit verpleegkundigen en verzorgenden, een afdelingsarts en een arts in opleiding, een
geestelijk verzorger, maatschappelijk
werk, fysio- en ergotherapeuten. Er
zijn vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.
Bij opname wordt in overleg met de
cliënt en/of de familie een persoonlijk
zorgplan opgesteld.In dit zorgplan wor-

den de wensen van de cliënt
betreffende de zorg, de voeding, het dagritme e.d. meegenomen. Tijdens de opname
wordt het ziektebeeld van de
cliënt nauwlettend gevolgd en
in overleg wordt het zorgplan
hierop aangepast, zonodig
dagelijks. Er is regelmatig contact met de familie en naasten.
Samen met de familie probeert
het team de zorg zo te organiseren dat cliënten tot een waardevolle afronding van het eigen
leven kunnen komen.
Alle cliënten die worden opgenomen op afdeling Zeester beschikken over
een eigen kamer, indien gewenst met telefoon, televisie en/of internetaansluiting. Het is mogelijk om de
kamer in te richten met persoonlijke spullen als een stoel
of een schilderij. Afdeling
Zeester beschikt over een
huiskamer met openslaande
deuren naar de tuin.
Familie en naasten zijn altijd
welkom op de afdeling, er zijn
géén bezoektijden. De afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. In de huiskamer staat altijd koffie en thee klaar. Op de
afdeling zijn mogelijkheden voor familie die wil blijven slapen. Tevens kan
men gebruikmaken van alle voorzieningen in Bosch en Duin, waaronder
het restaurant, de tuinen en de kapsalon.

Samenwerking
Bosch en Duin werkt op het gebied van palliatieve hospice-zorg samen
met ziekenhuizen in de regio. Ook is er contact met landelijke en regionale netwerken voor palliatieve zorg. Medewerkers van de Zeester zijn hierdoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld pijnbestrijding.

Opname
In principe kan iedereen in
zijn/haar laatste levensfase
worden opgenomen op de
zorgunit Zeester. De opnamefunctionaris kan voor u
een rondleiding of een
opname regelen. Op de
afdeling verblijven doorgaans volwassenen van
diverse leeftijden.
Woonzorgcentrum Bosch en Duin valt onder de reguliere “verpleeghuiszorg". Het verblijf wordt bekostigd vanuit de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten). Cliënten betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Het zorgkantoor bepaalt de hoogte van deze bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) regelt deze eigen bijdrage.

Bereikbaarheid
Bosch en Duin is bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn 1 (halte
Frankenslag/Kanaalweg) en bus 14 (halte Frankenslag).

Informatie
Wilt u meer weten over palliatieve terminale zorg in Bosch en Duin dan kunt
u contact opnemen met het dhr. Piet Lock, afdelingshoofd van de zorgunit
“Zeester” via telefoonnummer (070) 306 10 20.
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