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Hospice 
Als thuis sterven niet mogelijk is 
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Inleiding 

Ernstig zieke mensen willen de laatste fase van hun 

leven bij voorkeur thuis doorbrengen. Maar soms 

behoort thuis sterven niet tot de mogelijkheden, 

terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo 

belangrijk is voor de patiënt en familie. In dat geval 

biedt een hospice een goed alternatief. 

Wat is een hospice? 

In een hospice wordt zorg geboden aan mensen die in 

hun laatste levensfase zijn en niet meer medisch 

behandeld kunnen of willen worden. In een hospice is 

het mogelijk om de zorg af te stemmen op de behoefte 

van de patiënt. Aandacht, rust en een huiselijke sfeer 

zijn hierbij belangrijk. Gestreefd wordt om de eigen 

wensen in vervulling te doen gaan en een 

menswaardig leven tot het laatst toe mogelijk te 

maken. Familie en vrienden kunnen 24 uur per etmaal 

aanwezig zijn. 

Verzorging  

De verzorging wordt over het algemeen verleend door 

een vast team, waarbij veel ruimte is voor inbreng van 

familie en vrienden. De mogelijkheden van zorg 

kunnen per hospice verschillen.  

Zorgduur 

Bij hospicezorg wordt uitgegaan van 3 maanden, 

waarbij verlenging mogelijk is met maximaal 3 

maanden. 

 



 
 

 

Aanvraag 

Voor opname in een hospice heeft men een indicatie 

nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die 

door de patiënt zelf of door familie en hulpverleners 

kan worden aangevraagd. 

De transferverpleegkundigen van het Transferbureau 

van Ziekenhuis Amstelland stellen de indicatie voor 

hospicezorg en kunnen verdere informatie geven over 

de verschillende hospices.  

Welke hospices zijn er in de regio? 

Amstelveen kent nog geen hospice, maar in de 

omliggende gemeentes zijn diverse centra waar deze 

zorg verleend wordt; zie hierna voor verdere 

gegevens. De hospices kunnen verschillen in o.a. het 

aantal bedden, de opbouw van het team, de faciliteiten 

en de bijdragen voor bijvoorbeeld maaltijden en 

telefoon. Bij elk hospice wordt de zorg vergoed door 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (er 

is wel een inkomensafhankelijke bijdrage). 

Stichting ThamerThuis 

Kwakelsepad 2 

1424 AZ De Kwakel 

Tel: 0297 – 540 536 

www.thamerthuis.nl 

Johannes Hospitium De Ronde Venen 

Kamgras 2 

3648 HM Wilnis 

Tel: 0297 – 230 290 

www.johanneshospitium.nl 

http://www.thamerthuis.nl/
http://www.johanneshospitium.nl/


 
 

 

Hospice Bardo 

Bornholm 48 

2133 AA Hoofddorp 

Tel: 023 – 5571 142 

www.hospicebardo.nl 

Hospice Kuria 

Valeriusplein 6  

1075 BG Amsterdam 

Tel: 020 – 679 0797 

www.kuria.nl 

Hospice Veerhuis 

Vincent van Goghstraat 1  

1072 KJ Amsterdam 

Tel: 020 – 670 0935 

www.hospiceveerhuis.nl 

Joods Hospice Immanuel 

Amstelveenseweg 665 

1081 JD Amsterdam 

Tel: 020 – 442 0676 

www.joodshospiceimmanuel.nl 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of 

is iets onduidelijk beschreven, dan horen 

wij dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 
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http://www.hospiceveerhuis.nl/
http://www.joodshospiceimmanuel.nl/

