
Wat wordt vergoed?
De kosten die gepaard gaan met de opname worden vergoed 
vanuit de Zorgverzekeringswet. Aanvullende kosten zoals 
gebruik tv, was en telefoon worden bij u in rekening gebracht. 
Indien uw partner tijdens uw verblijf tevens in Hospice 
Claude Monet wil verblijven, maar geen indicatie heeft, zal de 
logeerregeling en de bijbehorende kosten worden toegepast. 

Contact
Het Zamen
Esperantostraat 12
2518 LH Den Haag
070 – 750 70 00

Over Stichting Eykenburg
Stichting Eykenburg is een zorgorganisatie  die huisvesting, zorg en dienst- 
verlening biedt aan ouderen met een zorgvraag in Den Haag. Wij leveren 
zorg in onze twee verpleeghuizen, Huize Eykenburg en Het Zamen, 
maar ook in de wijken rondom deze locaties. Te denken valt hierbij aan 
thuiszorg, huishoudelijke hulp en casemanagement. Om onze cliënten ook 
in de thuissituaties goed te kunnen begeleiden vervullen wij ook graag 
de rol van ‘zorgmakelaar’, waarin wij naast het zelf leveren van zorg ook 
contacten leggen tussen partijen, cliënten ontzorgen, hen informeren over 
de mogelijkheden en wegwijs maken in de aan verandering onderhevige 
wet- en regelgeving. Onze goed opgeleide medewerkers kijken samen met 
u naar uw wensen en behoeften.

Kwaliteit
Stichting Eykenburg is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat is afgegeven voor 
alle onderdelen van de organisatie.
Daarnaast voert Stichting Eykenburg een non-fixatiebeleid dat er op gericht 
is om de accommodaties en de zorg- en dienstverlening zo in te richten, dat 
de cliënten zoveel mogelijk fysieke bewegingsruimte hebben.

Wonen, zorg en welzijn in Den Haag www.eykenburg.nl

Hospice Claude Monet
Een gastvrij verblijf voor mensen in de laatste levensfase 
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Palliatieve zorg
Wij krijgen vroeg of laat allemaal te maken met de laatste levensfase. 
Als deze fase nadert, komt ongetwijfeld de vraag bij u naar boven waar 
en hoe u uw leven wilt voltooien. Afscheid nemen van het leven, van uw 
partner, familie en vrienden, doet u op de wijze die bij u past en waar 
u dat wilt. Veelal wordt de keuze voor thuis overlijden gemaakt, in de 
eigen vertrouwde omgeving met hulp van palliatieve thuiszorg. Maar 
soms is thuis blijven niet mogelijk. U heeft bijvoorbeeld onvoldoende 
mantelzorgers of het wordt voor hen te zwaar. Dan kunt u kiezen voor 
een verblijf in Hospice Claude Monet in woonzorgcentrum Het Zamen. 
Het Hospice is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de aandoening of 
beperkingen. 

Verblijf in het hospice
Hospice Claude Monet bestaat uit luxe ingerichte driekamerappartementen, 
die zich binnen de muren van een intramurale setting bevinden. Elke cliënt 
heeft een eigen appartement tot zijn of haar beschikking. De appartementen 
zijn ingericht met een eigen keukenblok, sanitaire voorzieningen, tv en 
telefoonaansluiting. Wi-Fi is in het gehele pand aanwezig. Het appartement kan 
met eigen spullen worden ingericht, zodat het nog meer een thuis wordt, en u 
kunt uw familie en naasten ontvangen in uw appartement. 

Uiteraard kunnen uw naasten, indien gewenst, ook in deze fase een belangrijke 
rol spelen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw partner op te nemen 
tijdens uw verblijf. Indien uw partner een zorgindicatie heeft, nemen wij de 
zorg over. Ook zonder zorgvraag is het mogelijk dat uw partner tegen een 
vergoeding gebruik maakt van de logeerregeling. 

Uw eigen huisarts zal in de laatste fase medische ondersteuning 
bieden. Indien uw eigen huisarts de mogelijkheid niet heeft om deze 
ondersteuning te bieden, kan een aangesloten huisarts deze medische 
ondersteuning voor u overnemen. Wij werken samen met Apotheek 
Bohemen in Den Haag. 

Hoe vraag ik hospice zorg aan?
Met een verwachte levensduur van 3 maanden of korter, en een minimale 
leeftijd van 18 jaar, kunt u opgenomen worden in Hospice Claude Monet. Deze 
levensduurverwachting moet worden afgegeven door uw huisarts of specialist. 
U kunt zelf contact met ons opnemen, maar uiteraard kan dit ook via uw huisarts 
of specialist. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 070 – 750 70 00 of via de 
e-mail zorgkruispunt@eykenburg.nl. Als uw ziekteproces nog niet zover is, of als 
het uw intentie is om thuis te blijven en u het Hospice als het ware “achter de 
hand” wilt houden, kunt u zich ook op onze wachtlijst laten plaatsen.

Hospice Claude Monet is aangesloten op het Netwerk Palliatieve Zorg 
Haaglanden. De beschikbare plaatsen in Hospice Claude Monet worden tevens 
bekend gemaakt via dit netwerk. Wilt u zelf de warmte en gemoedelijkheid van 
Hospice Claude Monet ervaren? Neem contact op met het Zorgkruispunt via 
telefoonnummer 070 – 750 70 00 voor een persoonlijke rondleiding.

In ons Hospice wordt een eventueel verzoek tot euthanasie uiterst 
serieus genomen. Uitvoering is bespreekbaar binnen de geldende 
wet- en regelgeving. Ook in dit geval wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met persoonlijke wensen. U houdt tot het einde de regie in 
eigen handen. 

Hospice Claude Monet
Het Hospice is een Bijna Thuis Huis en biedt onderdak, begeleiding, 
verzorging, verpleging en gastvrijheid aan cliënten die ongeneeslijk ziek 
zijn en zich voorbereiden op hun overlijden.

Palliatieve zorg, waarin wij aandacht besteden aan de volgende aspecten:

•  Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
•  Aandacht voor lichamelijke en geestelijke klachten
•  Psychologische en spirituele aspecten
•  Emotionele ondersteuning van de cliënt en diens naasten
•  Leren omgaan met ziekte van de cliënten en eigen rouwgevoelens

De cliënt behoudt hierin zelf de regie en daarnaast hebben ook de 
naasten naar eigen wens en invulling hierin een belangrijke rol. De zorg 
in het Hospice is afgestemd op de persoonlijke behoeften en wensen 
van de cliënt. Een deskundig team van verpleegkundigen, verzorgenden, 
helpende plus en vrijwilligers staat dagelijks klaar voor onze cliënten. 


