Hospice
Marianahof
kwaliteit van leven toevoegen aan
de tijd die men nog heeft

Locatie
Hospice Marianahof biedt veiligheid, geborgenheid en
privacy en is gelegen in een parkachtige omgeving aan de
San Francescolaan in Etten-Leur. Grenzend aan de voormalige
kloostertuin in een groene, levendige woon- en werkomgeving
en gevestigd in een sfeervol gerenoveerd en voormalig
klooster. Dit heeft van buiten zijn klassieke uitstraling
behouden maar binnen is het licht, modern, gezellig en warm.
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Eigen regie
Het uitgangspunt van het verblijf in hospice Marianahof
is dat mensen tot het eind van hun leven zo veel
mogelijk hun leven kunnen leven zoals zij dat wensen.
Het team is er op gericht ondersteuning te bieden waar
dat nodig en wenselijk is. Eigen regie staat centraal
waardoor de zelfstandigheid, wensen en behoeften van
de cliënt gewaarborgd zijn.

Gastvrij thuis
Hospice Marianahof van Avoord geeft een gastvrij
onthaal aan mensen die in hun laatste levensfase
verkeren. Wanneer thuis sterven om welke reden
dan ook geen optie is, is een omgeving die het
meest de sfeer van thuis benadert, zoals hospice
Marianahof, een waardevol alternatief.
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Aandacht
Het team heeft aandacht en zorg voor
vragen op lichamelijk, psychisch, sociaal en
spiritueel gebied en wil daarbij nadrukkelijk
ook de naasten betrekken. Naasten hebben de
mogelijkheid bij hun dierbare te zijn wanneer
zij dat wensen. Als zij dat willen is er alle
ruimte voor naasten om te participeren in de
zorg rondom de cliënt.

Keurmerk
Hospice Marianahof heeft sinds september 2015
het keurmerk voor hospicezorg. Dit betekent
dat deskundig personeel en vrijwilligers
hoogwaardige zorg en ondersteuning leveren
op basis van de laatste inzichten.

Multidisciplinair team
Het deskundige team van het hospice bestaat
uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en
vrijwilligers. Dit team kan altijd een beroep
doen op paramedici en geestelijke zorg.
Wenst iemand liever de begeleiding door de
eigen huisarts? Ook dat is mogelijk.
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Rust,
privacy,
comfort

Om de kamers zo vertrouwd
mogelijk te maken zijn eigen
spullen van thuis welkom.
Comfort staat te allen tijde
voorop in onze benadering.

Iedere cliënt heeft bij hospice Marianahof een ruime,
lichte, eigen kamer met elk een hoogwaardig comfortabel
verstelbaar bed, eigen badkamer, keuken, terras en
logeermogelijkheid. Er is een gezamenlijke huiskamer
met keuken, buitenterras, aangrenzende parktuin,
wellnessbadkamer en een serre gelegen in de binnentuin.
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Geestelijke begeleiding
De laatste levensfase blijkt vaak een zoeken naar
verwerking, vertrouwen en het opmaken van de
levensbalans. Het team ondersteunt de cliënt en de
naasten in deze zoektocht rondom zingevingsvragen
wanneer daar behoefte aan is. Geestelijke
begeleiding is er voor iedereen ongeacht geloof of
levensbeschouwing.
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Kosten
Eigen bijdrage cliënten
Avoord vraagt per cliënt een eigen dagelijkse bijdrage
voor het verblijf in het hospice. Hiermee maken wij onze
palliatieve zorg nog completer. Het gaat hier om een
tegemoetkoming in de werkelijke kosten. Daarnaast kan
er sprake zijn van een eigen bijdrage op basis van de
indicatie. Ons Cliënten Service Bureau informeert u hier
graag verder over.
Financiële draagkracht hoeft geen belemmering te zijn
om te kiezen voor een verblijf in het hospice. Als een
cliënt de bijdrage die Avoord vraagt niet kan betalen,
dan kan financiële steun vanuit Vrienden hospice
Marianahof uitkomst bieden.

Verblijf met indicatie
Om te kunnen worden opgenomen in het hospice
is een indicatie nodig voor zorg. De medewerkers
van ons Cliënten Service Bureau kunnen helpen
bij de aanvraag van deze indicatie.

Rondleiding
Via het Cliënten Service Bureau kan een afspraak worden
gemaakt voor een rondleiding in het hospice.

Eigen bijdrage bezoekers
Bezoekers kunnen tegen een kleine vergoeding
in het hospice maaltijden gebruiken.
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Vrienden
hospice Marianahof
Om voor de cliënten iets extra’s te doen, naast
de intensieve verzorging en verpleging, is hospice
Marianahof volledig afhankelijk van sponsoring en
donaties. Daarom besloot in 2011 de Piet Schoenmakers
Stichting om onder de naam ‘Vrienden hospice
Marianahof’ het hospice te ondersteunen. Door het
werven van donaties, eenmalige schenkingen, legaten
of andere baten helpen de Vrienden bij het realiseren
van materiële zaken die nodig zijn om het verblijf
voor onze cliënten zo comfortabel en huiselijk
mogelijk te maken. Zo voegen de Vrienden kwaliteit
van leven toe aan de tijd die men nog heeft.

Hospice Marianahof vindt maatschappelijke
betrokkenheid belangrijk en wil een bredere
verantwoordelijkheid dragen. Het hospice is daarom
een samenwerking aangegaan met Stichting PalliaLiefje.
Stichting PalliaLiefje is een non-profit organisatie
en maakt zich er hard voor dat palliatieve zorg een
vanzelfsprekend onderdeel van het behandeltraject van
ongeneeslijk zieken moet zijn. Het PalliaLiefje is een
landelijk symbool voor liefdevolle palliatieve zorg. Kijk
voor meer informatie op: www.pallialiefje.nl.

Heeft u interesse?
Nieuwe vrienden zijn altijd welkom.
Neem contact op met de Vrienden via
info@vriendenhospicemarianahof.nl
of 076 – 532 60 61.
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Meer weten?
Bel gratis ons
Cliënten Service Bureau
via 0800 - 220 0 220
op werkdagen van
09.00 tot 17.00 uur of
kijk op www.avoord.nl.

Hospice Marianahof
San Francescolaan 5
4876 CV Etten-Leur
076 - 532 60 60
marianahof@avoord.nl

