
Beukenrode 
palliatieve thuiszorg en hospice 

Kosten
De kosten voor verpleging en verzorging worden vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Voor het hospice betaalt u een vaste eigen bijdrage per dag 
voor de kosten van verblijf, eten en drinken. Dit wordt soms vergoed vanuit uw 
aanvullende verzekering. Voor meer informatie: www.beukenrode.org. Aan onze 
ondersteuning thuis zijn geen kosten verbonden.

Verblijf in het hospice
Het hospice wordt ook vaak een bijna-thuis-huis genoemd. Onze vrijwilligers 
doen er alles aan om de thuissituatie zo dicht mogelijk te benaderen. U heeft 
de beschikking over een eigen kamer met eigen sanitaire voorzieningen en naar 
wens kunt u gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes zoals de huiskamer, 
keuken en terras. Bezoek is altijd welkom; ook hebben wij een logeermogelijkheid, 
maar alleen als u dat wenst natuurlijk! Uw dagritme, wat u eet en drinkt en hoe 
u de dag wilt besteden is geheel aan u. Maar heeft u ons nodig, dan zijn we er!

In onze hospices wordt de verpleegkundige zorg geboden door (wijk) 
verpleegkundigen die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Verder houdt u uw eigen 
huisarts die verantwoordelijk is voor de medische zorg. Kan uw eigen huisarts dat 
niet, dan zorgen wij voor een vervangend huisarts.

Beukenrode Naaldwijk
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk
t. 0174 - 62 13 57

Beukenrode ‘s-Gravenzande
Magnoliastraat 1
2691 DB ‘s-Gravenzande
t. 0174 - 820 395

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren via 0174-621357 of mail 
naar info@beukenrode.org. Zij helpen u graag en geven u advies over de te maken keuzes in uw 
situatie. Indien u in het ziekenhuis verblijft of onder behandeling bent van uw huisarts, kunnen zij 
eveneens contact met ons opnemen en een aanvraag voor u indienen.

NL27 RABO 0135176344
Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice beschikt over de ANBI status. 

Warm hart voor Beukenrode?
Financiële ondersteuning wordt gegeven door de ‘Vrienden van Beukenrode’. Subsidies 
en de eigen bijdrage van gasten zijn immers niet toereikend voor de exploitatiekosten. 
Met de financiële ondersteuning van de Vrienden zijn de exploitatie van Beukenrode en 
het onderhoud van de hospices gegarandeerd.

Ook u kunt het werk van Beukenrode steunen! Dit kunt u doen door een eenmalige 
financiële bijdrage, maar ook door partner van Beukenrode te worden. Een gift, legaat, 
erfstelling of sponsorschap is ook mogelijk. Denkt u eens aan giften die u ontvangt bij 
verjaardagen, bruiloften, jubilea, openingen en andere gebeurtenissen om die aan 
Beukenrode te doneren. Wij denken graag met u mee.

Velen van u zullen hebben ervaren hoe ingrijpend het is om iemand te verliezen. En 
hoe belangrijk het is dat er op een goede en waardige manier afscheid genomen kan 
worden. Beukenrode helpt daarbij maar heeft daarvoor uw financiële steun hard nodig!

Doneren
Bezoek www.beukenrode.org/doneren om uw 
donatie te doen. Wilt u liever op een andere 
manier doneren, neem dan contact met ons op.

www.beukenrode.org      
info@beukenrode.org
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Voor wie? 
Beukenrode is er voor inwoners van Westland, Midden-Delfland en 
Hoek van Holland die een levensverwachting hebben van minder 
dan drie maanden, ongeacht de leeftijd, levensovertuiging en 
achtergrond. Ook mensen met een sociale binding met onze 
regio kunnen bij ons terecht. Personen uit andere gemeenten 
kunnen in uitzonderlijke gevallen bij ons terecht als er voldoende 
plaats is.

Beukenrode wie zijn we?
Beukenrode ondersteunt mensen in hun wens om de laatste 
maanden van hun leven zo comfortabel mogelijk, thuis of bijna 
thuis in het hospice te kunnen doorbrengen. Onze visie is dat 
mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, 
maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

Veel mensen geven er de voorkeur aan om de laatste periode 
van hun leven thuis door te brengen. Dat vraagt veel van de 
mensen uit uw omgeving. Beukenrode biedt ondersteuning 
met betrokken en opgeleide vrijwilligers die bij u thuis komen. 
Als u ervoor kiest om de laatste periode van uw leven door te 
brengen zonder zorgen om alle dagelijkse praktische zaken, 
dan kunt u terecht in één van onze hospices in Naaldwijk of in 
’s-Gravenzande. Bij Beukenrode staat uw wens voorop!

Vrijwilligers bij u thuis
Onze vrijwilligers komen bij u thuis en geven aandacht en 
ondersteuning aan u en uw naasten. Deze hulp is ondersteunend 
aan de zorg van professionele zorgorganisaties en is zeker ook 
bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. Als de vrijwilliger 
aanwezig is, kan de partner, familie of mantelzorger bijvoorbeeld 
even rust nemen, een boodschap doen of een lekkere wandeling 
maken.

De vrijwilligers komen 3 à 4 uur per dag tussen 7.00 en 23.00 
uur en dit voor één of meerdere dagen per week. Wat kunt u 
verwachten van een vrijwilliger?

• Tijd en aandacht voor u en uw naasten/mantelzorger(s);
• Vervanging van de mantelzorger;
• Een luisterend oor.

Vrijwilligers 
De circa 150 vrijwilligers van Beukenrode zijn mensen met een groot hart die 
andere mensen in moeilijke tijden graag willen bijstaan. Ze zijn geschoold om 
ondersteuning te bieden in de laatste fase van het leven.

Zij beschikken over kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen omgaan 
met de gevoelens van degenen die betrokken zijn bij het stervensproces. 
Daarom worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op hun 
taak. Ze worden goed begeleid door onze coördinatoren en volgen regelmatig 
bijscholingen en cursussen.

De vrijwilligers kunnen zowel bij de cliënt thuis als in het hospice worden ingezet; 
zij geven zelf een voorkeur aan, soms kiezen ze voor beiden.

In de thuissituatie koppelt de coördinator de vrijwilliger aan de hulpvrager. 
Daarbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren of specifieke 
vaardigheden van de vrijwilliger.

‘ER ZIJN’ voor u én uw omgeving.
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