
Dagen van leven in
Hospice Wassenaar

Organisatie
De eindverantwoordelijkheid voor Hospice Wassenaar ligt bij de Stichting 
Hospice Wassenaar. Deze is aansprakelijk voor de exploitatie, heeft de 
professionele krachten in dienst en staat borg voor een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit van de zorg. De stichting is lid van de landelijke 
organisatie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en onderhoudt 
frequente contacten met andere hospices, alsmede regionale en landelijke 
netwerken betreffende palliatieve terminale zorg. 

Financiering
De overheid verleent een bescheiden subsidie voor deze bijzondere vorm 
van zorg inclusief een gedeelte van de huisvestingskosten. Aan de gasten 
wordt door de Stichting Hospice Wassenaar een verblijfsvergoeding 
gevraagd. De (basis-) zorgverzekering  van de gasten betaalt grotendeels 
de kosten voor de verpleegkundige zorg door Florence. Daarbij geldt een 
eigen bijdrage en een vrijwillig eigen risico. De eigen bijdrage is het deel van 
de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Hoe 
hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen 
hetzelfde. Uw eigen risico is dat deel dat u zelf met uw zorgverzekeraar 
bent overeengekomen. Ook wordt  een deel van de kosten via de WMO ( Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente verkregen. Gasten van 
het hospice betalen hiervoor zelf een wettelijk verplichte eigen bijdrage. 
De hoogte van deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt in rekening 
gebracht via het centraal administratiekantoor (CAK). 

Vrienden Van
De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar zorgt voor de noodzakelijke 
extra inkomsten ter dekking van de jaarlijkse exploitatietekorten.    
Donaties en giften zijn van harte welkom. Als u zich opgeeft als donateur 
bij de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar, krijgt u twee keer per jaar 
een nieuwsbrief toegestuurd.

Contact
Wilt u meer weten? De website biedt direct uitgebreide aanvullende 
informatie. Misschien wilt u iemand verwijzen of staat u zelf voor de keuze? 
Wilt u uw steentje bijdragen als vrijwilliger of als gulle gever? Wat de reden 
ook is, u bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen:

Kerkstraat 79, 2242 HE Wassenaar
Tel. 070-7796150, fax 070-7796151
bankrekeningnummer: NL45RABO 0155012908
e-mail: coordinator@hospicewassenaar.nl
website: www.hospicewassenaar.nl
KVK nummer: 27265296 
ANBI erkend.

Voor een donatie
Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
bankrekening nummer: NL11 RABO 0366150510
Antwoordnummer 10041, 2240 VB Wassenaar
e-mail: vriendenvan@hospicewassenaar.nl
KvK nummer: 27265293
ANBI erkend.



Bijna-thuis-huis
Hospice Wassenaar is gevestigd in een sfeervol pand nabij 

het centrum van Wassenaar. Ongeneeslijk zieke mensen 

vinden hier een warm welkom in wat ook  wel ´een bijna-

thuis-huis’ wordt genoemd. 

In een behaaglijke en veilige omgeving worden zij, in de laatste fase van 
hun leven, liefdevol bijgestaan door een professioneel 24-uurs zorgteam en 
een grote groep vrijwilligers, die allen een functionele basiscursus hebben 
afgerond. Het hospice is een onmisbare schakel in de keten van terminale 
zorg in Voorschoten, Noord-Den Haag en Wassenaar. De gasten komen 
echter niet alleen uit deze regio, maar ook uit andere delen van het land.

De gasten
Juist als genezing niet meer mogelijk is, zijn liefdevolle zorg en oprechte 
aandacht in een veilige gastvrije omgeving zo belangrijk. In Hospice 
Wassenaar wordt dan ook niet gesproken van patiënten maar van gasten. 
Geloofs- of politieke overtuiging, financiële draagkracht of leeftijd spelen 
geen rol bij een opname.  Meestal komt men via verwijzing van de huisarts 
of het ziekenhuis naar het hospice, wanneer de levensverwachting 
nog maar enkele maanden bedraagt. Dit hoeft echter niet, zelf contact 
opnemen kan natuurlijk ook.

De zorg
Door persoonlijke omstandigheden is het niet altijd mogelijk om te 
overlijden in de eigen vertrouwde omgeving.  Juist hier biedt de toegewijde 
verzorging in het hospice een waardig alternatief met als inzet een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. De zorg in het hospice komt het dichtst bij de 
zorg thuis en biedt de gasten met hun familie en vrienden op unieke wijze 
de mogelijkheid om die laatste periode nog zoveel mogelijk in harmonie 
samen te zijn. Hospice Wassenaar biedt individuele zorg. De eigen regie 
staat centraal; gasten beslissen zelf over hoe zij de dag willen invullen en 
over het eten en het bezoek. 

Voor wensen zoals bv. een ommetje maken bij mooi weer, even buiten 
zitten in de tuin, voorgelezen worden, een spelletje doen of gewoon 
wat gezelschap, zetten de ca. 75 vrijwilligers zich in. Zij nemen ook de 
huishoudelijke taken voor hun rekening. Familie en vrienden zijn altijd 
welkom en kunnen, als zij dat willen, betrokken worden bij de zorg. Ook  voor 
hen is er een luisterend oor als zij daar behoefte aan hebben. De medische 
zorg blijft in handen van de vertrouwde huisarts in samenwerking met 
het vaste team gespecialiseerde verpleegkundigen van Florence. Indien 
de afstand voor de eigen huisarts bezwaarlijk is, nemen de Wassenaarse 
huisartsen de medische zorg over. Voor psycho-sociale zorg kan een 
beroep worden gedaan op de eigen geestelijk verzorger van het hospice.                         
Drie coördinatoren hebben de dagelijkse leiding.

Het huis
Hospice Wassenaar is kleinschalig van opzet. De zes gasten kunnen ieder 
beschikken over een grote, lichte sfeervolle kamer, voorzien van een hoog/
laag-bed, eigen douche en WC, pantry met koelkast, flat screen tv, radio/
CD, Wi-Fi, gezellige zithoek, een kluisje en voldoende bergruimte. Het is 
mogelijk om dierbare eigendommen mee te nemen om de thuissfeer nog 
wat vast te houden. Drie kamers beschikken over een eigen logeerruimte 
en op de tweede etage is nog een extra logeerkamer met badkamer. Naast 
een zitkamer is er een gezellige woonkeuken. Aan de grote tafel is ruim 
plaats voor iedereen die wil aanschuiven. Wie even alleen wil zijn, kan zich 
terugtrekken in de stiltekamer.


