Hospice

Comfort, privacy en
persoonlijke zorg
De hospices van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
• Een warme, huiselijke en comfortabele woonomgeving
• U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam
• Uw wensen en behoeften staan centraal
• Uw familie en naasten worden nauw betrokken
Samen voor persoonlijke zorg

Een waardige laatste
levensfase
Bent u door ziekte in de laatste fase van uw leven, dan wilt u deze
tijd waarschijnlijk het liefst thuis doorbrengen. Als dat niet meer
haalbaar is door uw persoonlijke situatie of de specialistische
(complexe) zorg die u nodig heeft, dan is een hospice van
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) een goede optie. Hospice TMZ
Hengelo en Hospice Het Meulenbelt in Almelo bieden u comfort,
privacy en goede zorg in een huiselijke sfeer.

Gespecialiseerd zorgteam
Palliatieve zorg staat voor specifieke zorg in de laatste levensfase. In de
hospices van TMZ ontvangt u professionele zorg om uw klachten zoveel
mogelijk te verlichten. U kunt hierbij vertrouwen op een gespecialiseerd

Familie werkt samen
met behandelaren
voor
“Leven
toevoegen
het beste resultaat.

aan

de dagen”

zorgteam, dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleeg
kundigen, verzorgenden, een fysiotherapeut, een geestelijk verzorger en een

“Wij doen er alles aan om snel een relatie

psycholoog. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Daarnaast krijgt u onder

op te bouwen met onze cliënten. Hierbij

steuning van onze betrokken vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk om

betrekken we heel nadrukkelijk zijn of

aandacht te hebben voor u als mens en maken graag tijd voor een gesprek.

haar familie en naasten. Samen kunnen we
het lijden van de cliënt verlichten en

Uw wensen staan centraal

zorgen voor een waardevolle tijd. Het gaat

Binnen de zorg die wij u bieden staan uw wensen en behoeften centraal.

bij ons niet om de ziekte, maar om alle

Onze medewerkers en vrijwilligers proberen hieraan tegemoet te komen

aspecten van het mens zijn. Leven

binnen de mogelijkheden die zij hebben. Uw verblijf bij ons proberen we

toevoegen aan de dagen is belangrijker

– zo goed als dat kan – te laten lijken op uw situatie thuis. Uw eigen manier

dan dagen toevoegen aan het leven.”

van leven kunt u dan ook zoveel mogelijk voortzetten. Bezoek ontvangen is
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bijvoorbeeld op elk moment van de dag of nacht mogelijk. Ook bepaalt u

Marion van Osnabrugge,

zelf zoveel mogelijk uw eigen dagindeling.

verpleegkundige Hospice TMZ Hengelo
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Uw comfort en privacy
staan bij ons voorop.

Waardevolle tijd met uw familie en naasten
Uw familie en naasten zijn binnen de hospices van TMZ uiteraard altijd welkom.
Er is privacy, rust en comfort om samen waardevolle tijd door te brengen.
Daarnaast kunnen zij uiteraard een actieve rol blijven vervullen binnen de zorg.
Als uw familie of naasten zelf behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding en
nazorg staat ons zorgteam hen graag bij.

“Naaste in plaats van
verzorger”

Opname en zorgplan
We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te leren kennen, zodat we in overleg
en in afstemming met de zorg optimaal op uw behoeften en wensen in kunnen
spelen. Hierbij staan we specifiek stil bij de rol die uw naasten kunnen en willen

“In de thuissituatie vraagt zorg in de

vervullen. De afspraken die we hierover maken, leggen we vast in een zorgplan.

laatste fase erg veel van mantelzorgers.

Samen zetten we ons vervolgens in om dit plan zo goed mogelijk uit te voeren.

Bovendien zijn zij vaak afhankelijk van
de ondersteuning van de huisarts.

Uitstekende voorzieningen

In het hospice kunnen mantelzorgers

De hospices van TMZ beschikken over ruime eenpersoonskamers met eigen douche

terugvallen op een deskundig multi

en toilet. De appartementen zijn sfeervol ingericht. Uw comfort en privacy staan

disciplinair team met onder andere artsen,

voorop. Daarnaast kunt u gebruik maken van de huiselijke woonkamer en keuken.

verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.

Uiteraard is het binnen de hospices van TMZ mogelijk om een gast te laten logeren.

Deze intensieve en betrokken zorg geeft

De hospices liggen in een groene omgeving en hebben een eigen ingang.

familieleden de kans om in de laatste fase
weer ‘naaste’ te zijn in plaats van

Aanmelding

verzorger. Dit wordt als erg waardevol

Voor opname in een hospice is een indicatie voor palliatieve zorg nodig van het

ervaren.”

Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie kunt u zelf aanvragen, samen
met uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis. Ook de zorgbemiddelaars van TMZ

Gea Roosenbrand,

kunnen u – samen met de specialist ouderengeneeskunde – helpen bij het indienen

verpleegkundige Hospice Het Meulenbelt

van een aanvraag. Uw huisarts of specialist kan u vervolgens aanmelden bij één van
onze hospices door contact op te nemen met onze arts.
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Meer weten over de hospices van TMZ?
Heeft u vragen, wilt u meer weten of zou u graag een rondleiding willen? Neem dan gerust contact met
ons op. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag verder. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde.

Voor wie?
Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u binnen één van
onze hospices terecht als:
-	uw levensverwachting medisch gezien minder
dan drie maanden is;
-	genezing door medische behandeling niet meer
mogelijk is;
Ommen

Bergentheim
-	het wonen
thuis niet langer mogelijk is door uw

gezondheidsproblemen of uw persoonlijke situatie;
Westerhaar
-	tijdelijke
verlichting van mantelzorg nodig is;

Hospice Het Meulenbelt

-	tijdelijke opname nodig is;
Vroomshoop
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TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 5019
7600 GA Almelo
T : 0900 - 2 453 453
E :		info@triviummeulenbeltzorg.nl
I

: www.triviummeulenbeltzorg.nl
: facebook.com/triviummeulenbelt
: youtube.com/triviummeulenbelt
: twitter.com/tmzorg
: instagram.com/triviummeulenbeltzorg

Samen voor persoonlijke zorg

www.triviummeulenbeltzorg.nl

