
 Hospice De Wingerd



 

De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, 

gelegen aan de voet van de Amerongse berg in een 

landelijke omgeving. In een rustige en huiselijke 

sfeer wordt zorg verleend aan ongeneeslijk zieke 

mensen met een korte levensverwachting. Daarbij 

is veel persoonlijke aandacht voor de cliënt en 

diens naasten. De Wingerd is een gecertificeerd 

High Care hospice en biedt deskundige zorg, ook 

bij een zeer complexe zorgbehoefte. Professionele 

verpleegkundigen zijn 24 uur per dag en zeven 

dagen per week aanwezig. Zij worden ondersteund 

door betrokken vrijwilligers. 

De hospice beschikt over vijf éénpersoons- 

appartementen met eigen sanitair. De sfeer-

volle appartementen zijn voorzien van een 

aircosysteem, een koelkast, een telefoon 

een televisie en draadloos internet. Door de 

openslaande deuren bereikt u het terras en 

de parktuin. Er zijn twee gemeenschappelijke 

huiskamers en een moderne ingerichte keuken. 

Parkeergelegenheid is aanwezig. 

Hospice De Wingerd
Heen en weer geslingerd
Zonder rust noch duur
Was ik maar een wingerd
Had ik maar een muur.

A. Roland Holst



Het team is er om de cliënten en hun naasten 

maximaal te ondersteunen, zodat zij in een veilige 

en geborgen omgeving afscheid kunnen nemen.

 

Familie en naasten zijn nauw betrokken bij het 

proces van sterven en afscheid nemen. Onze 

medewerkers hechten veel waarde aan deze 

relatie en bieden ondersteuning en begeleiding 

aan familie en naasten voor en na het overlijden. 

 

De bezoektijden worden afgestemd op de 

cliënt. Tegen vergoeding kunnen bezoekers 

gebruikmaken van de maaltijden. Ook is het voor 

familie en naasten mogelijk om te logeren in  

De Wingerd. 

Voor opname in de hospice is een indicatie van 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig op 

basis van een levensverwachting van maximaal 

drie maanden. De kosten van de zorg worden 

grotendeels door de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektenkosten (AWBZ) vergoed. Door het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK) wordt een eigen 

inkomensafhankelijke bijdrage geïnd. 

Meer informatie vindt u op: www.cak-bz.nl 

Palliatieve
terminale zorg

Het team

Bezoektijden

Palliatieve terminale zorg biedt een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven. De zorg wordt 

verleend aan cliënten bij wie medisch gezien 

geen genezing meer mogelijk is. Daarbij gaat het 

om alle aspecten van het menszijn. Het omvat 

pijn- en symptoombestrijding, pyscho-sociale 

ondersteuning en aandacht voor spirituele en 

levensbeschouwelijke vragen. Als complementaire 

zorg wordt hand- en voetmassage gegeven. 

 

De zorgverlening van De Wingerd is gebaseerd 

op een christelijke mens- en zorgvisie. Het 

uitgangspunt is: Voeg geen dagen aan het leven, 

maar leven aan de dagen. De hospice is er voor 

iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst of 

levensbeschouwing.

 

De zorgverlening van De Wingerd is kwalitatief 

en kwantitatief berekend op intensieve zorg.  

Het gespecialiseerde team bestaat uit ver-

pleegkundigen, artsen, een fysiotherapeut,  

een pastoraal medewerker, een naastenzorg-

medewerker, een medewerker complementaire 

zorg en speciaal opgeleide vrijwilligers. Met  

lokale huisartsen bestaat een intensieve samen-

werking: zij bieden de dagelijkse medische zorg. 

Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op 

een arts, die gespecialiseerd is in palliatieve zorg. 

Familie en naasten

Opname in De Wingerd

Zorg en medewerkers

Zorgvisie



De Wingerd vraagt daarnaast een vergoeding 

voor de dagelijkse voorzieningen in de hospice. 

Naast permanente opname biedt De Wingerd 

mogelijkheden voor een tijdelijke opname.  

Redenen kunnen zijn: ontlasting van de mantelzor-

gers of het instellen van pijnmedicatie of andere  

symptoombestrijding. Particuliere opname be-

hoort tot de mogelijkheid. Ook is een spoed- 

opname vanuit de thuissituatie mogelijk. 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie, dan  

kunt u bellen naar de coördinator zorg of haar 

vervanger. Zij kan uw vragen beantwoorden.  

Voor een indruk van de hospice bent u harte-

lijk welkom voor een kennismakingsbezoek. Wij  

vragen u wel van te voren een afspraak te maken 

(tel. 0343 45 96 13). 

Door de kleinschaligheid en de intensieve zorg 

blijven aanvullende fondsen nodig. Wilt u iets  

extra’s geven? Uw gift is van harte welkom! Uw 

gift kunt u overmaken op rekeningnummer 

16.08.78.322, ten name van Stichting Vrienden 

van De Wingerd in Amerongen. U kunt ook een 

jaarlijkse donatie geven door vriend te worden 

van deze stichting. 

Giften, donaties
en fondsen

Regionale samenwerking

De Wingerd maakt deel uit van een geïntegreerd 

aanbod van palliatieve terminale zorg in de regio. Zij 

werkt samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties, 

ziekenhuizen, enzovoorts. De Wingerd is lid van 

de Associatie van High Care Hospices, voldoet aan 

de kwaliteitseisen en is in bezit van het keurmerk 

Palliatieve Zorg. De Wingerd neemt deel aan het 

Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei en het 

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad en Zuid-Oost 

Utrecht. 

Contact
Vragen? Of wilt u eerst een kennismakingsbezoek 

brengen? Neem dan contact met ons op. 

Hospice De Wingerd

Koenestraat 128

3958 XB  Amerongen

 

T. (0343) 45 96 13 

E. wingerd@zorggroepcharim.nl

I.  www.zorggroepcharim.nl

Kennismaking
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Informatie over wonen bij Charim  
of over de diensten?

0900 0400 211

Grote Beer 10, 3902 HK  Veenendaal
servicebureau@zorggroepcharim.nl

www.zorggroepcharim.nl


