HOSPICE ZORG

TECHNISCHE THUISZORG

Als sterven dichterbij komt en verzorging thuis niet meer

Ook als uw hulpvraag nét dat beetje meer deskundigheid

mogelijk is, dan kunt u kiezen voor zorg vanuit een hospice.

vereist, bent u ons aan het juiste adres. De specialistische

Daar treft u een huiselijke sfeer en een vertrouwde, veilige

verpleegkundige zorg zoals u dat in het zieken- huis krijgt,

omgeving, voor u én voor uw naasten. Samen oplopen in

levert ons deskundige teamPalliatieve
bij u thuis.Thuiszorg
Zoals het verzorgen

het laatste deel van het leven, dat is waar het hospice zich

van een katheter, het toedienen van medicatie via een infuus,

voor inzet. U staat bij ons centraal en moet de regie kunnen

sondevoeding, begeleiding bij pijnbestrijding en het verzorgen

houden over uw leven. Hierbij krijgt u ondersteuning van

van PICC/PAC.

JASMIJN

PALLIATIEVE ZORG
VANUIT HET

een multidisciplinair team, bestaande uit verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Naast de lichamelijke
zorg is er ook aandacht voor zaken op het psychosociale en
geestelijke vlak.

JASMIJN
Palliatieve Thuiszorg

CONTACT

U kunt ons bereiken via onderstaande
contactgegevens. Als u zich aanmeldt, regelen wij
dat er een indicatie wordt gesteld. Hierin staat de
omvang en invulling van de te leveren zorg, die
wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.
Carolien van den Boogert
Marianne Verboom

MARGA

GERIANNE

Zorg vanuit het hart:

Het verschil kunnen

terminale en palliatieve

maken door er echt

zorg kan wat mij betreft

te zijn, juist ook als

niet zonder. Aangevuld

het moeilijk is.

met een grote dosis kennis

Dat is de zorg die

en ervaring de sleutel om

ik recht uit mijn

cliënten en hun dierbaren te

hart geef, waarin ik

begeleiden in een periode in

iedereen als uniek en

het leven die je niet over kan

waardevol zie.

+31 (0) 6 836 121 22

JASMIJN

Palliatieve Thuiszorg

info@thuiszorgjasmijn.nl

WWW.THUISZORGJASMIJN.NL

doen. Prachtige zorg waarin
huilen en lachen vaak heel
dicht bij elkaar staan!

JASMIJN
Palliatieve Thuiszorg

Als u net te horen heeft gekregen dat u ernstig ziek bent,

NABESTAANDEN AAN HET WOORD

komt alles ineens tot stilstand. Maar daarna kunt u

Afgelopen jaar hebben wij ervaren wat dit team in huis heeft.

zomaar in een rollercoaster belanden, met veel vragen die

We maakten kennis met een professionele zorgorganisatie die

wachten op antwoorden. Over uzelf en over uw ziek zijn.

uitstekende zorg biedt in de palliatieve fase van het ziektetraject.

Wat voel ik en wat betekent dit? Bij wie kan ik terecht?

Met heel veel kennis, kunde en een enorme dosis liefde werden

Wat wil ik?

we als gezin bijgestaan. Met een gerust hart kon ik de zorg voor
mijn partner overlaten aan steeds hetzelfde kleine groepje

Wij begrijpen u. Graag informeren wij u over de persoonlijke

betrokken verpleegkundigen. Daarnaast was er aandacht voor

zorg die u nodig heeft en wij aanbieden.

het hele gezin en werd er meer gedaan dan verwacht zou mogen
worden. We zijn er diep van onder de indruk en kunnen deze
organisatie bij iedereen van harte aanbevelen!

PALLIATIEVE THUISZORG

MARIANNE

Onze palliatieve en terminale thuiszorg biedt u

Binnen palliatieve thuiszorg Jasmijn kan ik mijn passie

ondersteuning en verzachting in uw laatste levensfase. De

en energie kwijt voor de cliënten in de palliatieve fase.

intensieve verpleging en verzorging richt zich op kwaliteit

Belangrijk vind ik dat de cliënt de regie in eigen handen

en comfort voor u en uw dierbaren, in uw vertrouwde

houdt en hierin begeleiding en zorg ontvangt door ons als

thuisomgeving. Elke zorgvraag benaderen wij als maatwerk.

zorgprofessionals met de wens een moeilijke periode tot

Wij bieden de zorg op de manier zoals u die wenst en nodig

een bijzondere periode te maken met goede herinneringen.

heeft, heel persoonlijk, waarbij wij ook nadrukkelijk aandacht
hebben voor de wensen van uw dierbaren.
Ook al voordat u zich bevindt in de palliatieve fase van uw
ziekte kunnen wij veel voor u betekenen. Na de diagnose
kanker komt immers veel op u af. Ook al zien we bij
veel mensen herstel na de eerste schok, vaak met steun
van hun omgeving, toch blijven veel mensen bepaalde
problemen houden op lichamelijk, emotioneel, sociaal,
praktisch of geestelijk gebied. Wij bieden begeleiding in het
signaleren en wegnemen van of anders het omgaan met
deze problemen. Tijdens huisbezoeken geven wij op basis
van uw persoonlijke situatie gericht advies, instructies en
voorlichting. Veel voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
• leven na de diagnose • angstgevoelens • veranderingen in
uw levensstijl • de ziekte, de behandelingen en bijwerkingen
• de mogelijkheden van palliatieve en terminale zorg

CAROLIEN
Datgene leveren wat de ander nodig heeft, ook en juist
dat deel waarvan de ander zich niet eens bewust is. De
waardering van de ander, het motiveert mij telkens weer
opnieuw; daar doe ik het voor!

