
Alles draait in het hospice om uw welzijn. 
De professionals en vrijwilligers doen er alles 
aan om u zich zo thuis en geborgen mogelijk 
te laten voelen en u zoveel mogelijk vrij te 
laten zijn van pijn en andere ongemakken. 
Zij geven u en uw naasten alle ruimte om het 
beste te maken van deze kostbare tijd. Als u 
het fijn vindt, is bezoek de hele dag welkom. 
Ook huisdieren zijn van harte welkom, in 
overleg met het team. Er is een divers 
aanbod aan eten en drinken. U kiest zelf 
waar en wanneer u de maaltijden wilt 
gebruiken: op uw eigen kamer, in de 
eetkamer aan een mooi gedekte tafel of in 
het sfeervolle restaurant van Berkenheuvel. 
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Contactgegevens:

Grote Bos 8
5666 AZ Geldrop
www.ananz.nl/hospice
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Indicatie en kosten

Een medisch specialist of huisarts zorgt 
voor een verwijzing naar een hospice. 
De hospicezorg wordt vervolgens vergoed 
uit de Zorgverzekeringswet. De mate van 
vergoeding is afhankelijk van het type 
zorgverzekering dat u heeft. Uw 
zorgverzekeraar kan u hier meer over 
vertellen. Onze cliëntadviseurs ondersteunen 
u hier ook graag bij. Ananz vraagt géén extra 
eigen bijdrage. Voor sommige diensten 
betaalt u apart. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de kapper, pedicure of tandarts. 

Meer informatie

De cliëntadviseurs van het transmuraal team 
van St. Anna Zorggroep helpen u graag. 
U kunt hen tijdens werkdagen bereiken via: 
transmuraalteam@st-anna.nl of telefonisch 
040 286 4818. U bent altijd welkom om een 
kijkje te komen nemen.

Licht en oriëntatie
in uw laatste levensfase



 

 

Het hospice heeft een eigen 
wellnessbadkamer. In de stilteruimte kunt u 
een rustige plek vinden voor bezinning of om 
een kaarsje aan te steken.

Zorg

Iedereen beleeft deze laatste levensfase 
anders. De behoeftes op het gebied van 
pijnbestrijding, medische zorg, emotionele 
ondersteuning, spiritualiteit en praktische 
wensen verschillen ook. 24 Uur per dag is 
een verpleegkundige aanwezig. Alle zorg 
wordt zorgvuldig met u afgestemd.

Inleiding

Hospice Het Baken, een licht voor veilige 
navigatie in de laatste levensfase.
Een hospice is bedoeld voor mensen die in 
de terminale fase van hun leven zijn. Wie te 
horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk 
is en dat de laatste fase van het leven is 
aangebroken, wil vaak het liefst thuis zijn. 
Thuis ontbreken soms de mogelijkheden 
voor de intensieve zorg en begeleiding die 
nodig zijn. In hospice Het Baken, op locatie 
Berkenheuvel, is alle medische en 
verpleegkundige zorg 24 uur per dag 
aanwezig. Alles draait om uw welzijn, u kunt 
de laatste maanden leven en afscheid 
nemen op uw manier.

Wonen

In het hospice vindt u een huiselijke sfeer 
in een rustige en groene omgeving. Op de 
1e etage bevinden zich de 6 gastenkamers. 
U verblijft in een eigen ruime, lichte 
zit/slaapkamer met een keukentje en 
badkamer. Hier zijn familie, vrienden en 
bekenden van harte welkom. 
De kamers hebben uitzicht op de tuin of 
komen uit op het dakterras. De gedeelde 
huiskamer grenst aan een tuin met 
verschillende terrassen. In de grote 
gemeenschappelijke keuken op de begane 
grond kan er ook door familie en vrienden 
gekookt worden. 

Om uw familie en dierbaren ook ’s-nachts in 
uw buurt te hebben is er een logeerkamer. 
U kunt ook iemand op uw kamer laten 
overnachten op een 2-persoonsslaapbank.

Er is een vast team van palliatief geschoolde 
verpleegkundigen, een huiskamerassistent 
en vrijwilligers. Een medisch specialist, 
gespecialiseerd in palliatieve zorg, 
coördineert de medische zorg en 
behandeling. De coördinatie van de overige 
zorg ligt in handen van de verpleegkundigen. 
Bovendien staan ook een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog 
en geestelijk verzorger voor u klaar, als u 
daar behoefte aan heeft.

Welzijn

“Je doet ertoe, omdat jij jij bent. Je doet 
ertoe tot de laatste minuut van je leven, en 
we zullen al het mogelijke voor je doen. Niet 
alleen om je te helpen rustig te sterven, 
maar om je te helpen leven tot je sterft.”
Cicely Saunders 1918-2005 


