Heen en weer geslingerd
Zonder rust of duur
Was ik maar een wingerd
Had ik maar een muur.
A. Roland Holst

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 eel
persoonlĳke aandacht voor de cliënt en diens naasten. De Wingerd
is een gecertificeerd hospice en biedt expertzorg. Verpleegkundigen
zĳn vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week aanwezig.
Zĳ worden ondersteund door betrokken vrĳwilligers.
De hospice beschikt over vĳf éénpersoonsappartementen met
eigen sanitair. De sfeervolle appartementen zĳn voorzien van een
aircosysteem, een koelkast, een televisie en draadloos internet.
Door de openslaande deuren van uw appartement bereikt u uw
terras en de parktuin. Er zĳn twee gemeenschappelĳke huiskamers
en een moderne ingerichte keuken. Parkeergelegenheid is

Voeg geen dagen
aan het leven,
maar leven
aan de dagen

aanwezig.

Er wordt rekening
gehouden met de
eigenheid van cliënten
en hun naasten

Zorg en medewerkers
Palliatieve terminale zorg

Zorgvisie

In een rustige en huiselĳke sfeer wordt palliatieve terminale zorg
geboden. Palliatieve terminale zorg biedt een zo hoog mogelĳke

Hospice De Wingerd werkt vanuit een christelĳke mens- en

kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Deze zorg neemt niet

zorgvisie. Dit betekent voor ons dat we, vanuit een liefdevolle

de oorzaak van de ziekte weg, maar is gericht op het verlichten

en respectvolle benadering, deskundige zorg, ondersteuning en

van symptomen zoals pĳn, benauwdheid, angst en verdriet. De

behandeling bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven.

totale zorg is gericht op de zieke en zĳn/haar naasten en beoogt

Hierbĳ gaan we uit van het gegeven dat ieder mens uniek is. Dit

een zo draaglĳk en menswaardig leven tot het einde toe. Hierbĳ

vraagt om een passende en persoonlĳke benadering, zowel in

wordt rekening gehouden met de eigenheid van cliënten en hun

leven als in sterven. De wensen, waarden en behoeften van de

naasten.

zorgvrager zĳn de uitgangspunten voor onze zorgverlening.

Het team
De zorgverlening is gericht op ‘de totale mens’. Dit vraagt om
gespecialiseerde zorg op alle dimensies (lichamelĳk, psychisch,
sociaal en spiritueel). Binnen hospice De Wingerd werken we
daarom met een multidisciplinair team. Onze multidisciplinaire
zorgverleners werken nauw samen met bevlogen en speciaal
opgeleide vrĳwilligers. Zo kan De Wingerd alle specialistische en
expertzorg bieden bĳ de behandeling van klachten en symptomen.
De verpleegkundige is 24 uur per dag, zeven dagen per week
aanwezig.

“Ruimte creëren bij zorgvragers (cliënten
en naasten), om hen kwaliteit van leven
en sterven te laten ervaren, door passende
zorg te bieden in de eindfase van het
leven”

Onze medewerkers
bieden ondersteuning
en begeleiding aan
familie & naasten

Familie en naasten
Naasten zĳn nauw betrokken bĳ het proces van ziek zĳn, afscheid

Opname in de Wingerd

nemen en sterven. Onze medewerkers bieden ondersteuning en
begeleiding aan naasten, voor en na het overlĳden.

Voor opname in de hospice is een indicatie palliatief terminale
zorg nodig. Deze indicatie moet worden ondersteund door

Bezoektĳden worden door de verpleegkundige afgestemd met

een medische verklaring, ondertekend door de huisarts en/of

de cliënt en de naasten. Het welbevinden van de cliënt is hierbĳ

medisch specialist. De zorg in de hospice wordt betaald vanuit de

leidend. Bezoek wordt gevraagd zich aan en af te melden bĳ de

zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de wet langdurige zorg (Wlz).

verpleegkundige.

De volledige indicatie wordt door de hospice verzorgd.

Tegen vergoeding kunnen bezoekers gebruikmaken van de

Voor de dagelĳkse voorzieningen wordt een eigen bĳdrage

maaltĳden, die zĳ in het restaurant van zorgcentrum Elim of op

gevraagd. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden

De Wingerd kunnen nuttigen. De Wingerd heeft een familie-/

deze bĳdrage. Daarnaast vraagt de hospice bĳ de gemeente van

logeerkamer.

inschrĳving een vergoeding voor kosten van huishouding aan.

Giften, donaties en fondsen
Giften aan Hospice De Wingerd worden graag aanvaard. In de
afgelopen jaren zĳn we intensief bezig geweest met de uitwerking
van de bouw van een tuinhuis, de herindeling van onze tuin en
het verplaatsen van onze hoofdingang. Hiervoor is al veel geld bĳ
elkaar gebracht door sponsoren maar we kunnen uw financiële
ondersteuning hierbĳ nog zeer gebruiken. Heeft u een specifiek
doel voor ogen, dan kunt u uw gift overmaken aan Stichting
Vrienden van De Wingerd, NL 44 RABO 0160878322. o.v.v. dit doel.
U kunt ook een jaarlĳkse donatie geven door vriend te worden van
deze stichting: zie www.hospicedewingerd.nl.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u
bellen met een medewerker van hospice De Wingerd.
Voor een indruk van de hospice bent u – op afspraak –

Regionale samenwerking

van harte welkom voor een kennismakingsbezoek.

De Wingerd werkt samen met aanbieders van palliatieve terminale
zorg uit de regio met als doel kennisuitwisseling. Zĳ werkt
onder andere samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en
ziekenhuizen. De Wingerd fungeert als kenniscentrum palliatieve
zorg binnen zorggroep Charim. De Wingerd is lid van de Associatie
Hospicezorg Nederland. De Wingerd is in bezit van het Keurmerk
PREZO Hospicezorg. De Wingerd participeert in het Netwerk
Palliatieve Zorg Gelderse Vallei en in het Netwerk Palliatieve Zorg
Utrecht Stad en Zuidoost Utrecht.

Hospice De Wingerd
Koenestraat 128
3958 XB Amerongen
T. (0343) 81 01 30
E. wingerd@zorggroepcharim.nl
I. www.hospicedewingerd.nl
Opname in De Wingerd

De Wingerd is een locatie van Zorggroep Charim
www.zorggroepcharim.nl

