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Hospicezorg in Heerhugowaard
Ongeneeslijk ziek en dan? Tot

gebruikmaken van een sfeervol

laatste periode van hun leven

het einde thuis blijven en thuis

ingericht hospice-appartement en

thuis te zijn. Met ons team van

sterven, is een wens van velen.

van onze professionele palliatieve

gespecialiseerde verpleegkundigen,

Toch is dat niet altijd mogelijk

zorg en begeleiding.

zorg- en welzijnsmedewerkers en

of wenselijk. Pieter Raat biedt bij

geschoolde vrijwilligers zorgen wij

woonzorgcentrum De Raatstede

Persoonlijke & professionele

voor persoonlijke en professionele

hospicezorg aan mensen in hun

zorg en ondersteuning

zorg en ondersteuning. Zodat u

laatste levensfase. Senioren, die

We bieden liefdevolle en respectvolle

in een warme omgeving waardig

zelfstandig wonen buiten onze

zorg aan hen voor wie het niet

afscheid kunt nemen van uw

woonzorgcentra, kunnen

mogelijk of wenselijk is om de

dierbaren en het leven.

“In een warme, liefdevolle
omgeving afscheid nemen”
Naast uitstekende 24 uurs zorg, is

Samen doen wij er alles aan om de

er ook aandacht voor de emotionele

laatste fase zo waardevol mogelijk te

beleving van onze gast en zijn

maken.

of haar naasten. We bieden zorg,
aandacht, ruimte en ondersteuning
in het proces van afscheid nemen.
Uiteraard houdt u als onze gast de
regie.

“Geboren en getogen ben ik in Heerhugowaard.
Dat in Heerhugowaard nu hospicezorg
mogelijk is, is fijn.”
Sfeervol en modern

appartement bevinden zich een

hospice-appartement

eenpersoonsbed, een zithoek

Naast appartementen voor

met twee comfortabele stoelen,

kortdurende opname, bijvoorbeeld

een kleine eettafel met twee

voor herstel na een operatie of

stoelen, een televisie, telefoon,

ziekenhuisopname, biedt Pieter

een keukenblok met koelkast, en

Raat ook hospicezorg in een ruim

een moderne badkamer. Uiteraard

en modern eenkamerappartement

is het mogelijk met persoonlijke

op de eerste verdieping van

bezittingen het appartement aan te

De Raatstede. In het recent

kleden, zodat u en uw naasten zich

gemoderniseerde en sfeervolle

snel thuis voelen.

Bezoek, restaurant en overnachten
Net als thuis, is bezoek van

“Net als
thuis is
bezoek
van harte
welkom”

harte welkom: in overleg met de
zorgmedewerkers kunt u 24 uur per
dag bezoek ontvangen. Bovendien
kan een familielid of naaste indien
gewenst blijven overnachten
in het appartement. U en uw
naaste(n) kunnen (tegen betaling)
gebruikmaken van het restaurant
van De Raatstede.
inspirerende welzijnsactiviteiten.
Deelnemen aan

Desgewenst kunt u deelnemen

welzijnsactiviteiten

aan welzijnsactiviteiten die

Pieter Raat biedt dagelijks

in de welzijnsruimten worden

allerlei uitdagende en

aangeboden.

“De kosten voor verpleging, verzorging en
verblijf in ons hospice-appartement, worden
vergoed door zorgverzekeraars”
Voor wie?

Kosten

Meer informatie

De hospicezorg in het hospice-

De kosten voor verpleging,

Wilt u meer weten hierover? Neem

appartement van Pieter Raat is

verzorging en verblijf in het

dan voor opname contact op met

voor ongeneeslijk zieke senioren.

hospice-appartement van Pieter

uw zorgverzekeraar. Zo weet u zeker

In principe geldt het verblijf in

Raat, worden vergoed door uw

of de kosten worden vergoed.

het hospice- appartement voor

zorgverzekeraar, mits Pieter

Wordt u onze gast? Dan meldt het

maximaal drie maanden. Voor een

Raat een contract heeft met uw

Cliënten Service Bureau van Pieter

verblijf in het hospice- appartement

verzekeraar. Pieter Raat heeft

Raat uw verzekeraar dat u bent

is een verwijzing nodig van de

met meerdere zorgverzekeraars

opgenomen in Hospicezorg Pieter

huisarts of specialist.

afspraken gemaakt.

Raat.

“Een hele
geruststelling
dat ik hier
mag zijn”
“Gezien de prognose over hoe mijn

Raat krijg ik goede zorg en ben ik in

vol en lief. Ze nemen ons en onze

ziekte zich in de laatste maanden

een gezellige en veilige omgeving.

wensen heel serieus en ze zijn een

zal ontwikkelen, vind ik thuis ster-

Het mooie appartement is van alle

belangrijke steun voor mij en m’n

ven te belastend voor mijn vrouw

gemakken voorzien. Ik hoef maar

vrouw. Een hele geruststelling dat

en kinderen. Bovendien wil ik graag

op de knop te drukken en de ver-

ik hier mag zijn. Zo kunnen we de

een waardige, laatste periode. In het

zorging is er voor me. De verpleeg-

korte tijd die we nog samen hebben

hospice- appartement van Pieter

kundigen zijn deskundig, respect-

heel bewust met elkaar beleven.’’

Meer weten?

Pieter Raat

Wilt u meer weten over een verblijf in het hospice-appartement

Woonzorgcentrum De Raatstede

van Pieter Raat? Bel of mail gerust met onze medewerkers van

Dolomiet 2

het Cliënten Service Bureau. Wij nemen graag contact met u op

1703 DX Heerhugowaard

voor een vrijblijvende kennismaking en/ of een intakegesprek.

Tel. 072 – 576 72 76.

Dit kan bij u thuis of in woonzorgcentrum De Raatstede.

info@dprs.nl / www.dprs.nl

