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Hospice de Linde 

Wanneer verzorging thuis te belastend is geworden of behandeling in het 
ziekenhuis niet gewenst is, kan hospice de Linde u de juiste zorg 
verlenen. Met onze persoonlijke en individuele benadering streven we 
naar een huiselijke en prettige leefomgeving met de best mogelijke zorg 
en aandacht. Samen met u en uw familie of naasten gaan we graag in 
gesprek over wat u belangrijk vindt. Dat is voor ons richtinggevend en 
daar zetten we ons graag voor in.

Welke zorg wordt er geboden?
In hospice de Linde bieden wij 24 uur per dag palliatieve zorg aan 
bewoners in hun laatste levensfase. Hierbij besteden wij aandacht aan het 
lichamelijke, psychosociale en spirituele welzijn. Het doel van palliatieve 
zorg is een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, met ook aandacht voor 
de  begeleiding van u en uw naasten. Samen met u en uw naasten stellen 
we een zorgplan op. Regelmatig bespreken we dit zorgplan met u. Steeds 
is er de vraag: ‘wat heeft u nodig?, wat wilt u? en hoe kunnen wij hier 
invulling aan geven?’. Daarnaast streven we ernaar om samen te werken 
met alle in het verleden betrokken zorgverleners zodat onze zorg daar 
naadloos op aan kan sluiten. Indien u dat wenst kan uw huisarts 
betrokken blijven bij de zorg. 

Zorgteam 
Het zorgteam van hospice de Linde bestaat uit zorgmedewerkers die 
gespecialiseerd zijn in het bieden van palliatieve terminale zorg. Hierin 
werken de volgende disciplines nauw met elkaar samen: o.a. kaderarts 
palliatieve zorg, verpleegkundige, verzorgende, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, geestelijk verzorger en psycholoog. Niet alleen 
met specialistische zorg, maar ook met begeleiding, een luisterend oor en 
praktische adviezen, geven de medewerkers professionele invulling aan 
de zorg. Wij nodigen uw naasten van harte uit om samen deze zorg vorm 
te geven. 

Hospice de Linde is verbonden aan Joachim en Anna, Specialistisch 
Zorg- en Behandelcentrum. Door de brede beschikbaarheid van de 
diverse deskundigen in het specialistische zorg- en behandelcentrum, 
kunnen wij ook bewoners met een complexe zorgvraag goede zorg 
bieden. De complexe zorgvraag kan lichamelijk van aard zijn, maar ook 
worden veroorzaakt door psychische problemen of geheugenproblemen.  
Naast zorg en behandeling vindt ook actieve ondersteuning bij 
levensbeschouwelijk vragen, moeilijke beslissingen of geloofsbeleving 
plaats. De geestelijk verzorger staat voor u klaar.

Hoe ziet uw verblijf eruit? 
Het hospice is warm en sfeervol ingericht. Wij vinden het belangrijk dat 
u zich prettig en thuis voelt. Het hospice beschikt over acht 
eenpersoonskamers voorzien van radio, tv, telefoon, magnetron, 
koelkast, waterkoker, koffiezetapparaat en wifi. Elke kamer, die u naar 
eigen smaak kunt inrichten, heeft aangrenzend een badkamer en een 
keukenblokje. Openslaande deuren geven direct toegang tot een eigen 
terras en de tuin. Familie en bezoek zijn altijd welkom. Zij kunnen ook 
gebruik maken van de horecafaciliteiten binnen Joachim en Anna.  

Faciliteiten 
De gehele locatie is goed rolstoeltoegankelijk. Naast de privacy van de 
eigen kamer, bieden wij aan de mensen die daar behoefte aan hebben 
verschillende mogelijkheden tot dagbesteding en sociaal contact. Er is 
een centrale hal, bar, koffiehoek met leestafel, tuin met terras, restaurant 
en een stilteruimte. Er is een winkeltje kapsalon en pedicure. Indien uw 
situatie daarom vraagt, kunnen uw naasten blijven overnachten. Voor de 
maaltijden kan tegen betaling gebruik gemaakt worden van de horeca-
faciliteiten van Joachim en Anna. U kunt de medewerkers van de 
zorgbemiddeling vrijblijvend vragen naar de mogelijkheden. 

Vrijwilligers
Hospice De Linde wordt ondersteund door een aantal betrokken 
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vrijwilligers. Sommigen van hen komen specifiek voor één persoon, 
anderen zorgen voor extra aandacht bijvoorbeeld als gastvrouw of 
gastheer in de huiskamer van het hospice. Ook is er, indien gewenst, een 
waakgroep ter ondersteuning van mantelzorgers. 

Netwerk palliatieve zorg Zuid-Gelderland 
Hospice de Linde is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg – Zuid 
Gelderland. In dit netwerk werken wij samen met andere zorgorganisatie 
om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. 

Aanmelding en kosten
Voor verblijf in het hospice de Linde heeft u een verwijzing van uw 
huisarts nodig voor een “eerstelijnsverblijf voor palliatieve zorg”. Deze 
zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u al een WLZ indicatie 
heeft, kan ook palliatieve zorg worden ingezet vanuit de Wet Langdurige 
Zorg. U betaalt dan een eigen bijdrage voor zorg. Op het moment dat u 
een indicatie ontvangen hebt, kunt u zich aanmelden bij de medewerkers 
van de zorgbemiddeling van De Waalboog. U kunt dit via uw ziekenhuis, 
uw huisarts of uw thuiszorg regelen. In een spoedsituatie kan uw indicatie 
ook achteraf geregeld worden. De medewerkers van de zorgbemiddeling 
zullen uw verhuizing naar hospice De Linde verder organiseren in overleg 
met u en uw familie/mantelzorgers. 

Heeft u behoefte aan meer informatie kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van de zorgbemiddeling van De Waalboog. 
Telefoon: 024 - 382 64 83
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl
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