
Wanneer de arts de terminale fase heeft vastgesteld, willen wij de naasten van 

deze cliënten in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen.  

 

Afspraken voor het bezoek 

 De arts bepaalt wanneer de terminale fase ingaat (met uitzondering van 

het vaste personeel van het Hospice). Dit deelt de arts mede aan de 

eerste contactpersoon.  

 Een bezoek brengen aan een terminale cliënt gaat altijd in overleg met de 

zorg. 

 Bezoekers komen met maximaal 2 personen tegelijkertijd per 24 uur, 

maximaal drie keer wisselen van personen per 24 uur. Over 24 uur kan 

het dus zijn dat er in totaal 6 personen zijn geweest bij de cliënt. 

 Het bezoek meldt zich bij de receptie. De receptie geeft de komst van het 

bezoek door aan de afdeling. 

 Bezoekers voor het Hospice komen via de tuin van het Hospice en melden 

zich via de bereikbaarheid telefoon van het Hospice 06-45153815. 

 Bezoekers krijgen een mondkapje. 

 Bezoekers gaan rechtstreeks naar de kamer van de cliënt en van daar ook 

weer naar buiten, volgens de instructies van de zorgmedewerker. 

 In de laatste 72 uur is er ook de mogelijkheid om te blijven waken met 

twee personen. 

Er is voor één persoon slaapgelegenheid op de kamer van de cliënt, 

uitgezonderd locatie Het Uiterjoon.  

 Tijdens het waken kunnen (indien gewenst) twee personen mee-eten, ze 

nuttigen de maaltijd op de kamer van de cliënt.  

 Wanneer bezoekers koffie of thee willen gebruiken , kan de alarmbel van 

de cliënt gebruikt worden om het te laten brengen.  

 Er kan alleen gegeten en gedronken worden tijdens het verwisselen van 

het mondkapje (na elke drie uur). 

 Het toilet op de kamer van de cliënt is gewoon toegankelijk, met 

uitzondering van kamers die een gedeelde toilet (alle PG afdelingen 

Zee/Duin … voorbouw BD) hebben, dan kan het algemene toilet in de hal 

begane grond voorbouw gebruikt worden. 

 Tijdens het verwisselen van het mondkapje is er de gelegenheid om te 

roken op het balkon of in de tuin. De bezoeker krijgt hierbij instructies van 

de zorgmedewerker. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afspraken na overlijden 

 De overleden cliënt moet zo snel mogelijk overgedragen worden aan een 

begrafenisonderneming. De cliënt mag dus niet opgebaard worden op de 

kamer.  

 Wanneer de cliënt komt te overlijden, mogen er twee contactpersonen de 

persoonlijke eigendommen van de cliënt komen ophalen. Hiervoor wordt 

twee uur de tijd gegeven. Dit gaat in overleg met de zorg. 

 U meldt zich bij de receptie. De receptie geeft de komst door aan de 

afdeling. 

 Als u voor het Hospice komt, dan via de tuin van het Hospice en meldt u  

zich via de bereikbaarheid telefoon van het Hospice 06-45153815 

 U krijgt een mondkapje. 

 U volgt de kortst mogelijke route naar de kamer van de cliënt volgens de 

instructies van de zorgmedewerker. 

 U verzamelt de spullen van de cliënt en pakt deze in. 

 U gaat direct na het opruimen van de kamer naar buiten 

 

 

 


