Stichting Vrienden van Hospice Holos
Op 31 augustus 2004 werd de Stichting Vrienden van Hospice Holos via een notariële
akte opgericht De stichting heeft als doelstelling de de geldstromen vanuit giften en
sponsorgelden uitsluitend te gebruiken ter ondersteuning van Hospice Holos. Hierbij
kunt u denken aan zaken als de inrichting, een prettige relaxstoel, kantoormeubilair,
wekelijks een bloemtje op tafel in de huiskamer, een televisie, etc. Hiervoor houdt de
stichting sponsoracties, donateursacties en dergelijke om ook voor de toekomst in
deze kosten te kunnen voorzien.

Donateurschap
De Stichting Vrienden van Hospice Holos is afhankelijk van donaties, schenkingen en
legaten. Dergelijke steun is hard nodig voor het in stand houden van onze
zorgvoorziening.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator:

Leendert Vriel
Monnikstraat 33
7571 CW Oldenzaal
Tel: 06-22572319
E-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl

Hospice Holos
Monnikstraat 33
7571 CW Oldenzaal
Tel: 0541-536735
E-mail: hospice@zorggroepsintmaarten.nl

Als u ons wilt steunen, kunt u contact opnemen met 06-22572319 . U kunt uw giften
overmaken op bankrekeningnummer (IBAN): NL51 RABO 0156841444 ten name van
Hospice Holos

EEN BIJNA THUIS HUIS
VOOR MENSEN IN DE
LAATSTE LEVENSFASE
www.hospice-holos.nl

OLDENZAAL

OLDENZAAL

Hospice Holos in Noord-Oost Twente

Het zorgdossier

Hospice Holos biedt gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen (vanaf 18 jaar),
ongeacht levensovertuiging en/of religie, met als doel een waardige laatste levensfase mogelijk te maken in de nabijheid van naasten. Voor zover dat mogelijk is kan de
gast het vertrouwde leven van thuis voortzetten.

Iedere gast is een bijzondere gast. Daarom worden alle concrete afspraken, alle
persoonlijke wensen, voorkeuren, specifieke gewoonten, medische zaken en
andere bijzonderheden bijgehouden in een persoonlijk zorgdossier.

Aanmelding

De naam Hospice Holos is afgeleid van het Griekse woord Holos dat staat voor
geheel de mens met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Daarnaast
is Holos een samenvoeging van ‘Hospice Oldenzaal en Omstreken’, want deze
zorgvoorziening is bestemd voor mensen uit heel Noord-Oost Twente.
Hospice Holos is een op zichzelf staande zorgomgeving met individuele gastenkamers met eigen badkamer en een gezamenlijke huiskamer met open keuken. Voor
de familie is er eventueel een logeermogelijkheid. De naast gelegen stilteruimte staat
ter beschikking van het hospice.
Hospice Holos is gevestigd in Woon- en Zorgcentrum De Molenkamp te Oldenzaal.

De best denkbare zorg
Het team van Hospice Holos wordt gevormd door geschoolde vrijwilligers van de
Stichting Leendert Vriel N.O. Twente en de verpleegkundigen en verzorgenden die in
dienst zijn van de Zorggroep Sint Maarten. Als team verlenen zij de palliatieve zorg in
het hospice.
De Stichting Leendert Vriel N.O. Twente is een vrijwilligersorganisatie met ruim 25 jaar
ervaring. Haar vrijwilligers verlenen eveneens palliatieve terminale zorg in de thuis
situatie.

De huisarts en de transferverpleegkundige van een ziekenhuis moet de aanmelding
verzorgen. Het is uiteraard mogelijk om een keer vrijblijvend kennis te maken met
het hospice en de medewerkers, zodat u zich vooraf kunt informeren. U dient wel
vooraf een afspraak te maken. Ook kunt u een van de inloopavonden bezoeken.
Data hiervoor kunt u vinden op de website van Leendert Vriel. www.leendertvriel.nl.

Het gevoel van thuis
De zorg wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met het team
van Hospice Holos. Hierbij is ook nadrukkelijk aandacht voor de zorg en vragen van
naasten. De eigen huisarts biedt veelal de medische zorg. Privacy, rust en aandacht
kenmerken het verblijf in Hospice Holos.
De zorg is professioneel met het accent op een warme en liefdevolle benadering. Deze
zorg wordt geboden vanuit de persoonlijke wensen van de gast en zijn naasten. Men kan
dierbare eigen bezittingen meenemen om het gevoel van thuis dichtbij te houden.
Alles wat een kamer zo alledaags en huiselijk maakt is aanwezig, zoals t.v., muziek, Wi-Fi
e.d. Hospice Holos kent geen bezoektijden, naasten zijn altijd welkom en kunnen zoals
men ook thuis zou doen, zelf (een deel van) de zorg op zich nemen.
De wensen van de gast en wat de naasten zelf nog willen/kunnen doen worden samen
met de coördinator afgestemd.

De coördinator van Stichting Leendert Vriel zal een intake gesprek voeren met
de gast en naasten. Zij zal de zorgverlening in overleg met de gast en zijn of haar
naasten afstemmen en gaan organiseren. De familie en/of de naasten moeten (een
deel van) de zorg op zich nemen. Er wordt gestreefd om de wensen van de gast
en zijn of haar naasten voordurend centraal te laten staan binnen de zorgverlening.
De eigen huisarts kan de medische zorg blijven bieden in Hospice Holos. Indien dit
niet mogelijk is wordt er een huisarts in Oldenzaal gezocht.

Financiële vergoedingen en eigen bijdrage
De kosten voor de verpleegkundige zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Hiervoor is wel een Indicatie Wijkverpleging nodig. Deze wordt door de
verpleegkundige van de Zorggroep Sint Maarten voor u aangevraagd. U betaalt
een bijdrage per dag voor dagelijkse benodigdheden. Deze kosten worden in veel
gevallen door uw eigen aanvullende zorgverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.
Deze kosten hoeven op zich geen belemmering te zijn voor opname. Naasten
kunnen tegen vergoeding gebruik maken van maaltijden.

