hospice
de Populier

Voor palliatieve zorg op maat
Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven.
Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving.
Hospice de Populier is een zorgvoorziening waar mensen die ongeneeslijk
ziek zijn in hun laatste levensfase worden verzorgd en begeleid. Bij de
Populier kunnen gasten zich voorbereiden op het levenseinde en op een
waardige manier afscheid nemen. Ook voor familie en vrienden die bij
dit proces betrokken zijn, is de hospice een zorgzame en gastvrije plek.
Hospice de Populier biedt zorg op maat die zich, door persoonlijke aandacht
en symptoombestrijding, richt op het nastreven van de hoogst mogelijke
kwaliteit van leven. In een huislijke sfeer wordt met deskundige zorg en
begeleiding aangesloten bij de specifieke wensen en behoeften van gasten
en hun naasten. Hospice de Populier bevindt zich op Landgoed Bakel en is
onderdeel van de Zorgboog.
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Voor wie is hospice de Populier?
Ondanks goede professionele zorg thuis zijn er situaties denkbaar
waarin sterven in de thuissituatie niet mogelijk of wenselijk
is. Hospice de Populier biedt dan een goed alternatief. De
Populier staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging
of achtergrond. De hospice is een open instelling en onze
zorgverlening is gericht op personen vanaf 18 jaar, die door
een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven zijn
gekomen en een levensverwachting hebben van ongeveer
drie maanden. Dit betekent echter niet dat een verblijf bij de
Populier niet langer kan duren. Het verblijf wordt maandelijks
geëvalueerd met de huisarts, de gast en de betrokkenen.
Voor mensen die ernstig ziek zijn, is er ook de mogelijkheid
om tijdelijk opgenomen te worden. Dit kan nodig zijn om de
mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten. Wij nemen dan
graag de zorg over. Een tijdelijke opname kan ook nodig zijn
om zorg en begeleiding te krijgen bij symptoombestrijding. De
opname kan van korte duur zijn of voor een langere periode.
Ook gasten met continue beademing kunnen bij de Populier
terecht.
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Vrijwilligers zijn onmisbaar
Een team van vrijwilligers helpt bij het creëren van een aangename
sfeer in huis. In overleg bieden vrijwilligers de aanvullende hulp, zoals
die in de thuissituatie normaal gesproken door familie en vrienden
wordt geboden. In overleg met de gast, krijgen naasten ook in de
hospice de gelegenheid om bij de zorg betrokken te blijven.

Maaltijdvoorziening
In de hospice worden de maaltijden verzorgd door de vrijwilligers.
Daarbij streven we ernaar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
speciale wensen van onze gasten. We proberen om dagelijks met verse
ingrediënten te koken. Ook naasten krijgen de mogelijkheid om in onze
ruime keuken zelf iets te bereiden. Voor naasten is het in overleg altijd
mogelijk om mee te eten tegen een kleine vergoeding.
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Huiselijke sfeer
Hospice de Populier biedt plaats aan twaalf gasten. Zij verblijven
in een éénpersoonskamer en kunnen daarnaast gebruik maken
van de gezamenlijke huiskamers. Vanuit alle appartementen is
er de mogelijkheid om met bed of rolstoel verplaatst te worden
naar andere ruimten of desgewenst naar buiten. Enkele kamers
op de begane grond hebben toegang tot een eigen terras. De
kamers zijn voorzien van meubilair, TV/audio, pantry, telefoon- en
internetaansluiting en kunnen naar eigen wens worden ingericht
om zo een persoonlijke en huiselijke sfeer te creëren. Ook heeft
ieder appartement een eigen badkamer met douche, toilet en
wastafel ter beschikking. De sfeervol ingerichte huiskamers
bieden ruimte voor eventuele gezamenlijke maaltijden,
ontmoeting en ontspanning. Voor mensen die behoefte hebben
aan rust, gebed of bezinning is er een speciale stilteruimte. Als u
een verblijf voor uzelf of uw naaste overweegt, bent u van harte
welkom voor een rondleiding in de hospice en een oriënterend
gesprek met onze zorgverleners.
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Praktische zaken
Bezoek is te allen tijde welkom. Zij kunnen in overleg gebruik
maken van de logeerfaciliteiten en de maaltijden. Hiervoor
wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook huisdieren zijn in
de hospice welkom, mits de gast of een naaste de verzorging
op zich neemt en het dier geen overlast veroorzaakt voor
anderen. Voor de hospice geldt een algemeen rookverbod.
Gasten van de hospice mogen wel roken op hun eigen
appartement, mits de veiligheid dit toelaat.

Aanmelding
Om gebruik te maken van de zorgverlening van de hospice
is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg). Het aanmelden bij het CIZ gebeurt in overleg met
de huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis.
De Populier streeft ernaar gasten zo snel mogelijk op te
nemen en de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Financiën
Hospice de Populier is een AWBZ-instelling. De wettelijke
verplichte eigen bijdrage AWBZ, van toepassing in het
kader van de zorgverlening, is ook van toepassing op
hospice de Populier. Voor meer informatie kunt u terecht bij
het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten
(CAK-BZ). De contactgegevens staan op de achterzijde van
deze folder.
Hospice de Populier vraagt om een eenmalige bijdrage van
33,- euro voor de extra voorzieningen, de zogenaamde
hotelmatige kosten. Denk hierbij aan televisie, audio-DVD,
telefoon- en internetaansluiting. Er zijn zorgverzekeraars
die deze bijdrage vergoeden.
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Sponsoring
De Populier biedt palliatieve zorg in een high care voorziening voor Bakel,
Gemert, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren en Helmond. Hospice voorzieningen
zijn echter veelal niet volledig met reguliere middelen te exploiteren. Om het
bijzondere werk van hospice de Populier te kunnen garanderen zijn donaties
dan ook van harte welkom. Dit kunt u doen door Stichting Vrienden van de
Populier te steunen via NL 35 RABO 0140 1940 10. Wij informeren u graag over
de sponsormogelijkheden.

Bereikbaarheid
*Contact gegevens
- Hospice de Populier | Roessel 3 | 5761 RP Bakel | Tel: 0492-348621
- Transferbureau van de Zorgboog | Tel: 0492-348510
*Openbaar Vervoer
Buslijn 23 stopt vlakbij hospice de Populier

Visie
Hospice de Populier biedt gasten in hun laatste levensfase de hoogst
mogelijke kwaliteit van zorg waarbij het leven centraal staat. Dit met
respect voor de eigenheid van elk individu en met aandacht voor diens
familie en vrienden. De professionals en vrijwilligers staan open voor
alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing.
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Website
www.zorgboog.nl
CAK-BZ
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
T 0800-0087 (gratis)
info@cak-bz.nl
www.cak-bz.nl

Bekijk de voorlichtingsfilm ‘Warme zorg,
professionaliteit en genegenheid’ via
200125/1015

www.facebook.com/HospicedePopulier

