
Attent Zorg en Behandeling
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Professionele zorg
 
In huiselijke sfeer
Bij ernstige ziekte in de laatste fase van het leven is er dikwijls de wens om
zolang mogelijk zorg thuis in huiselijke sfeer te ontvangen. Er kan een moment
komen dat dit niet meer goed te organiseren of op te brengen is. Talloze rede
nen kunnen de wens om thuis te sterven in de weg staan.
 
Regina Pacis biedt professionele zorg in een huiselijke sfeer, waarin we ons
richten op het welbevinden van de cliënt en zijn of haar naasten. Met als on
dergrond  ervaring en deskundigheid bieden we  palliatief terminale zorg voor
mensen die, soms noodgedwongen, de laatste levensfase buiten de zo ver
trouwde omgeving gaan doorbrengen.
 
Deze zorg wordt gegeven in hospice De Baroktuin.
 
De Baroktuin is een hospice unit met tien appartementen die speciaal bestemd
zijn voor het bieden van palliatief terminale zorg.



Wensen en behoeftes
 
Het gaat om uw vraag
Er wordt 24 uur per dag zorg geboden door een specialistisch team van artsen,
verpleegkundigen en verzorgenden. Wij kennen op het gebied van pijnbestrij
ding en verpleegtechnisch handelen geen beperkingen. Dat maakt dat De Ba
roktuin is erkend als High Care hospice unit.
 
Het is altijd mogelijk om medewerkers op meerdere vakgebieden bij de zorg
voor u te betrekken zoals de psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtis
te enz.
Als daartoe de behoefte bestaat hebben ook familieleden de mogelijkheid om
deel te nemen aan de zorg.
 
De aandacht van de zorgverleners is gericht op het verlichten van de klachten
en het bieden van comfort. Wie dat wenst vindt naast huisvesting, zorg en be
handeling, actieve ondersteuning bij geloofsbeleving en levensbeschouwelijke
vragen. Respect voor de eigenheid, privacy en levensvisie van mensen zijn
hierbij sleutelwoorden.







Huis en inrichting
 
Dit is wat wij bieden
De Baroktuin bestaat uit tien appartementen. Deze eenpersoonskamers zijn
volledig en modern ingericht met onder andere telefoon, televisie, audio-instal
latie en internetaansluiting. U heeft de (beperkte) mogelijkheid om met uw eigen
meubels een persoonlijke sfeer te creëren.
 
Er is ‘n mogelijkheid voor rooming-in (een logeergelegenheid voor familie).
Tevens heeft De Baroktuin een huiskamer voor gezamenlijk gebruik.
Binnen de afdeling is er een afgesloten rookruimte.
De Baroktuin kent geen bezoektijden, u bepaalt of en wanneer u bezoek wilt
ontvangen. Ook huisdieren zijn welkom tijdens het bezoek.
 
Er kan in huis gebruik gemaakt worden van de manicure en/of pedicure, kap
salon, restaurant met terras, bibliotheek, internetcafé en het winkeltje.
In huis is een stilteruimte aanwezig.



Opname, en nu?
 
Wat moet ik doen?
U kan u zelf aanmelden voor opname, maar dit kan ook via de huisarts of on
dersteunende hulpverleners. Er is een indicatie voor palliatieve terminale zorg
nodig. In spoedeisende situaties kan dit achteraf via de huisarts geregeld
worden. De kosten voor de zorg worden door de zorgverzekeraar vergoed. Wel
betaalt u een eigen bijdrage, deze is inkomensafhankelijk.
 
Regina Pacis heeft een samenwerkingsverband met het 'Netwerk palliatieve
zorg regio Arnhem'. Op de website netwerkpalliatievezorg.nl/netwerkarn
hem/Zorginuwregio.aspx is een link te vinden waarop de beschikbare plaat
sen staan vermeld.
 
Wanneer u behoefte heeft aan nadere informatie of aan een gesprek naar
aanleiding van uw situatie, dan kan u contact opnemen met:
 
Attentiepunt zorgbemiddeling
Telefoonnummer 088 990 1150
Email attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl.
 
U wordt dan doorverwezen naar een van onze cliëntadviseurs.

Locatie Regina Pacis maakt deel uit van Attent Zorg en Behandeling.
Attent biedt naast palliatieve zorg ook opvang voor langdurige zorg, kort verblijf
(revalidatie, GRZ, crisisopvang) en zorg thuis.
 



Informatie
Wilt u zorg aanvragen, heeft u vragen over onze zorgverlening, wilt u weten of
u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of wilt u weten wat
Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan betekenen? Bezoekt u dan
onze website attentzorgenbehaneling.nl of neem contact op met het Attentie
punt.
 
Contact
Attent Zorg en Behandeling
Attentiepunt
 
T 0800 288 36 89 (tijdens kantooruren)
E frontoffice@attentzorgenbehandeling.nl

attentzorgenbehandeling.nl 0800 2883689


