
Vlnr: Joke Campo,
Rianne Boerefijn, 
Madeleine van Ommen 
en Annemarie van Lier.

Het hospice biedt een gastvrij verblijf voor mensen met een beperkte 
levensverwachting voor wanneer zorg thuis niet meer toereikend is.



Zorg in de laatste levensfase 
die je iedereen toewenst 
door professionele 
verpleegkundigen en vrijwilligers 

LIEFDEVOL omarmen professioneel warm huiselijk

Duur van de zorg
Palliatieve terminale zorg is bedoeld 
voor zorg in de laatste levensfase: 
een algemeen gehanteerde termijn 
hiervoor is drie maanden. Het kan 
echter zijn dat tijdens opname in 
het Hospice de situatie stabiliseert of 
verbetert waardoor er geen sprake 
meer is van een terminale situatie. 
In dat geval gaat de coördinator met 
de betrokkenen in gesprek.

Maaltijden
Maaltijden worden bereid door
een cateraar en verzorgd door de 
vrijwilligers. Aan speciale wensen 
proberen wij zeker tegemoet te 
komen. Voor familie is het mogelijk 
om mee te eten. Hiervoor wordt 
een vergoeding gevraagd. 

Roken
Roken is alleen toegestaan voor 
de bewoner op de eigen kamer en 
altijd onder begeleiding. De kosten 
voor het stomen van de gordijnen, 
worden in rekening gebracht.

Uw kamer
Iedere kamer heeft een eigen 
douche en toilet en een elektrisch 
verstelbaar hoog-laag bed met 
nachtkastje. Een hang-legkast, een 
relax stoel, een televisie, digitale  
radio met cd-speler en een schrijf-

tafel met een stoel. U kunt uw ka-
mer verder inrichten met spullen 
die u graag om u heen heeft. Ook 
uw huisdier is welkom.

Kosten
Om in de exploitatie te voorzien 
vraagt het Hospice een eigen  
bijdrage van de bewoners als  
tegemoetkoming in de dagelijkse 
kosten. Verder is het Hospice afhan-
kelijk van donaties, giften  
en legaten. 

Donaties
Iedere donatie, als bijdrage aan 
het voortbestaan van Hospice het 
Vliethuys, wordt in dank aanvaard. 
Er is een Stichting Vrienden van 
hospice het Vliethuys. Daarvan 
kunt u donateur worden! Het IBAN 
nummer van deze Stichting is 
NL 74 RABO 0127 60 62 97
 (Rabobank regio Den Haag)

Openbaar vervoer
Bus 23 (halte Fonteynenburghlaan) 
Station Voorburg is op loopafstand.

Hospice het Vliethuys
Fonteynenburghlaan 5B 
2275 CX Voorburg 
T 070 34 01 315 
F 070 34 01 324 
info@hetvliethuys.nl 
www.hetvliethuys.nl 
IBAN nummer: NL 90 RABO 0127 64 90 77 

Het bestuurssecretariaat is eveneens gevestigd op het bovenvermelde adres.

Roken is binnen in het Vliethuys 
niet toegestaan. Eventueel kunt u 
wel buiten roken. Ook is er een elek-
tronische sigaret beschikbaar. Deze 
is verkrijgbaar bij de coördinatoren.


