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Hospice Noetsele
Zorg in de laatste levensfase
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U hebt van uw arts gehoord dat u in de laatste fase van uw 

leven bent, door ziekte of ouderdom. Mogelijk wilt u uw laatste 

levensfase thuis doorbrengen. Soms is dat niet (meer) mogelijk, 

bijvoorbeeld door de duur of de zwaarte van de zorg of omdat 

er specialistische zorg nodig is. In die situatie is Hospice 

Noetsele wellicht een optie.

Als genezing niet meer 
mogelijk is...

Hospice Noetsele, een beetje thuis

Hospice Noetsele biedt palliatieve zorg (verzorging, verpleging en ondersteuning) in 
een huiselijke sfeer aan ongeneeslijke cliënten met een beperkte levensverwachting. 
Hospice Noetsele is gehuisvest in het voormalige Koetshuis op het terrein van 
verpleeghuis Krönnenzommer (Hellendoorn) en biedt plaats 
aan vier cliënten.

De individuele kamers zijn sfeervol en huiselijk ingericht met onder andere een eigen TV 
en radio/cd-speler. Tevens beschikt Hospice Noetsele over een zeer royale woonkamer, 
een woonkeuken en een grote tuin met volledige privacy, zodat u en uw naasten de 
mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan. Ook is er binnen Hospice Noetsele 
voldoende slaapgelegenheid voor eventuele logés.
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Hospice Noetsele is een karakteristieke villa gelegen op het terrein van het 
Verpleeghuis Krönnenzommer in een zeer bosrijke omgeving. 
U kunt gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Daarnaast kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het verpleeghuis waaronder:
• activiteiten
• kerkdiensten
• huiswinkel

Cliëntenkamer Logeerkamer

• vier kamers
• gezamenlijke huiskamer met keuken
• mogelijkheid tot logeren op de 
 kamer van de cliënt
• mogelijkheid tot mee-eten  
 (wel tegen bijdrage)
• stiltekamer
• logeerkamer

• mogelijkheid voor het plaatsen van  
 een extra bed op de kamer van  
 de cliënt
• tuin, die zo is ingericht dat een 
 cliënt in bed naar buiten gereden  
 kan worden om toch nog van de 
 buitenlucht te genieten
• ruimte voor mensen die behoefte  
 hebben om te roken.

ZORGVERLENING
Doelstelling van het hospice is de laatste levensfase voor u zo draaglijk mogelijk te 
maken. Uw wensen vormen het uitgangspunt voor onze zorgverlening. Hier krijgt u 
alle rust en ruimte om afscheid te nemen van elkaar en van het leven. U weet dat u er 
niet alleen voor staat en dat u kunt terugvallen op professionele zorgverleners.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich 
24 uur per dag in voor u, als cliënt, maar ook 
voor uw naasten. Indien nodig kan er een 
beroep gedaan worden op het Medisch 
Technisch Handelend team. 

Uw huisarts blijft als medisch eind-
verantwoordelijke betrokken bij de zorg 
of draagt deze zorg over aan Bernarda 
Heslinga, huisarts en kaderarts palliatieve 
zorg. Woont u buiten de gemeente 
Hellendoorn, dan neemt Hilde de 
Meijer, specialist ouderengeneeskunde 
van ZorgAccent, de medische 
eindverantwoordelijkheid over. Beide 
artsen zijn verbonden aan het Hospice 
Noetsele, zij bepalen samen met de 
coördinatoren het zorginhoudelijke en 
medische beleid.

Bernarda Heslinga, links en Hilde de Meijer, rechts

IDENTITEIT 

Hospice Noetsele werkt vanuit een algemene 
grondslag. Wij respecteren de levensovertuiging 
van de individuele cliënt. Deze dient als basis 
van waaruit we zorg verlenen. Inzake de 
stervens-begeleiding respecteren we de wensen 
van de cliënt, uiteraard binnen de wettelijke 
regels die daarvoor in Nederland gelden. 
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EIGEN BIJDRAGE
ZorgAccent valt met het Hospice onder categorie Verpleeghuis & 
Palliatieve Terminale Unit (PTU)

Opname op de PTU op basis van Eerstelijns Verblijf Palliatief  
(valt onder de Zorgverzekeringswet)
Verplicht eigen - en vrijwillig risico
Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Voor 2018 is 
het eigen risico €385. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt, 
zelf moet betalen. Heeft u uw eigen risico vrijwillig verhoogd, dan is dat de maximale 
eigen bijdrage. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. 

Opname op de PTU op basis van terminale zorg  
(met indicatie Wet Langdurig Zorg) 
Eigen bijdrage
Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 
6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw 
persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en 
gezinssamenstelling) af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. 

COÖRDINATOREN
Hospice Noetsele heeft twee coördinatoren, 
die tevens eerstverantwoordelijke 
verzorgenden zijn. Zij zijn aanwezig van 
07.00 tot 11.00 en van 12.00 tot 16.00 uur. 

KORTDURENDE OPNAME
Hospice Noetsele biedt tijdelijke 
zorg (maximaal 2 weken) aan een 
palliatieve cliënt met een actueel 
gezondheidsprobleem. Tijdens deze 
kortdurende opname verlenen wij  zorg 
met als doel dat u terugkeert naar huis. 
Dit doen wij door observatie, diagnostiek 
en behandeling zorg. 

OPNAMECRITERIA 
Voor opname in Hospice Noetsele geldt een aantal criteria:
• de patiënt is 18 jaar of ouder
•  de diagnostiek is afgerond en behandeling gericht op genezing/verbetering is niet 

meer mogelijk
•  de levensverwachting is naar medisch inzicht beperkt
•  ondanks extra inzet van wijkverpleging en/of mantelzorg is de zorgverlening in de 

thuissituatie niet (meer) toereikend.

INDICATIE 
Voor een verblijf in het hospice heeft u een indicatie nodig van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). De cliëntadviseur van ZorgAccent kan deze indicatie voor 
u aanvragen. Het is hierbij wel belangrijk dat we een goede overdracht krijgen van de 
specialist of huisarts.

Siny Runeboom (links) en  Ingrid de Lange (rechts)
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Vrijwilligers

De vrijwilligers binnen Hospice Noetsele vervullen een belangrijke rol. Gedreven door 
een warme betrokkenheid zetten zij zich in voor u en uw naasten. Maar ook uw eigen 
familie kan een rol (blijven) vervullen in de zorgverlening. 

VRIJWILLIGER WORDEN IN HOSPICE NOETSELE?
Heeft u ooit wel eens overwogen om vrijwilliger te worden? Wat houdt u tegen 
deze stap te nemen? Is het omdat u geen zorgervaring hebt? Of omdat u onbekend 
bent met een hospice? Vraagt u zich af wat er van u wordt verwacht? Of u het 
kunt  combineren met uw gezin of baan? En hoe zit het met scholing, training en de 
inwerkperiode? 

LAAT U VRIJBLIJVEND INFORMEREN! 
Stuur een e-mail naar hospice@zorgaccent.nl met uw naam en telefoonnummer. 
Wij maken graag een afspraak om te laten zien wat u kunt betekenen voor de 
persoonlijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase.

WILT U ALVAST EEN DIGITAAL KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN NEMEN?
Kijk dan op hansbouma.nl/Hospice-concept/

Vrienden van het Hospice

Stichting Vrienden van het Hospice stelt zich ten doel de onderlinge contacten en 
gezamenlijke activiteiten van bewoners te te bevorderen. Stichting Vrienden levert 
hiermee een bijdrage aan een goed en plezierig woon- en leefklimaat binnen de 
woonzorglocaties van ZorgAccent. Met donaties en giften worden er activiteiten 
georganiseerd of middelen aangeschaft die niet beschikbaar zijn uit de collectieve 
middelen.

MEER VRIENDEN, MEER MOGELIJKHEDEN
Stichting Vrienden is afhankelijk van giften van particulieren, kerken en bedrijven. Om 
zich ook in de toekomst te kunnen blijven inzetten voor de bewoners van ZorgAccent 
zijn giften van harte welkom. 

EENMALIGE GIFT SCHENKEN VOOR HOSPICE NOETSELE?
Hier zijn wij ook heel blij mee. U kunt uw gift storten op IBAN nummer 
NL96 RABO 0320923894 t.n.v. Stichting Vrienden van het Hospice 
Uw bijdrage komt uitsluitend ten goede aan Hospice Noetsele.
Hartelijk dank! U bewijst hiermee een echte vriendendienst!

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie over Hospice Noetsele, dan kunt u contact opnemen met één 
van de coördinatoren van Hospice Noetsele, tel. (0548) 68 81 13 (07.00-16.00 uur) of 
na 16.00 uur met ZorgAccent, tel. (0548) 68 80 00.

Contactgegevens

ZORGACCENT HOSPICE NOETSELE, LOCATIE KRÖNNENZOMMER
Adres: Sanatoriumlaan 20, 7447 PK in Hellendoorn
Telefoonnummer: (0548) 68 81 13
E-mail: hospice@zorgaccent.nl
Website: www.zorgaccent.nl
Online rondleiding: hansbouma.nl/Hospice-concept/
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Wonen bij ZorgAccent:
• De Hofkamp in Almelo
• Het Liefferdinck in Den Ham
• De Hoge Es in Nijverdal
• De Parallel in Nijverdal
• De Blenke in Hellendoorn
• Krönnenzommer in Hellendoorn
• ’t Wedervoort in Wierden
• Stadskwartier in Rijssen

Wonen met een Plus; Zelfstandig wonen in een beschermde omgeving
• De Koppel in Almelo
• Het Flierborgh in Vroomshoop

Naast de verschillende woonvormen kunt  
u bij ons ook terecht voor:
•   wijkverpleging
•   revalidatie na een operatie of een beroerte
•   eerstelijns verblijf ELV
•  professionele zorgopvolging bij personenalarmering 
•  ondersteuning mantelzorg 
•  thuisbegeleiding 
•  voedings- en dieetadvies
•   gemaksservices aan huis
•  dagbesteding
• ZorgAccent PLUS met aantrekkelijke kortingen (voorheen Ledenservice)
•  hulp in de huishouding

 

KIJK VOOR 
WOONZORGLOCATIES OP

www.zorgaccent.nl/
locaties

Notities:
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ZorgAccent denkt in mogelijkheden

ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie  
actief in zorg, welzijn, wonen en behandeling in Overijssel (Twente en Salland).  
Wij leveren zorg met respect voor uw wensen en behoeften. 
 
T. 0900 0678 (24 uur, lokaal tarief)

Kijk voor ons complete zorgaanbod voor u op:
www.zorgaccent.nl

Fo
ld

er
 H

os
pi

ce
 N

oe
ts

el
e 

- j
an

ua
ri 

20
18

 - 
be

st
el

nr
. 8

00
3


