
Opname 

Koepel van zorg



Uw verblijf in Hospice Dôme 

Binnenkort wordt u in Hospice Dôme opgenomen. Wij realiseren ons dat dit waarschijnlijk niet 
gemakkelijk voor u is. Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. Samen met uw naasten staan wij u bij in de moeilijke momenten in deze periode van 
het leven. In onze hotelmap vindt u een uitgebreid overzicht van onze faciliteiten. Op deze 
informatiekaart willen we u vast een eerste indruk geven. 

Er werken in ons hospice twaalf verpleegkundigen en drie zorgkundigen. Er is 24 uur per dag een 
professionele zorgverlener aanwezig. Ook beschikt Hospice Dôme over een eigen hospice arts, een 
team achterwachtartsen, een maatschappelijk werker, een muziektherapeut, een geestelijk verzorger, 
alsmede een veertigtal vrijwilligers. Onze verpleegkundigen hebben oog en oor voor al uw behoeftes. 
Zij brengen u op uw verzoek graag in contact met een van onze gespecialiseerde medewerkers. Het 
hospice is dag en nacht bereikbaar.

U hebt de beschikking over een ingerichte eenpersoonskamer, die u naar eigen smaak mag 
aanvullen met een aantal persoonlijke eigendommen. Er is gratis WIFI en u mag in overleg uw 
huisdieren meenemen. Op uw kamer kan een bed bijgeplaatst worden voor uw naaste en er zijn 
ook logeerkamers beschikbaar. Bezoek is altijd van harte welkom, uiteraard wanneer u dat ook 
wenst.. Uw eten en drinken worden door ons verzorgd. Als u speciale wensen heeft, dan houden 
wij daar graag rekening mee. U kunt natuurlijk ook uw familie wat lekkers laten meenemen. 

Alle zorg in het hospice is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven. Wij geloven dat 
ieder leven uniek is en met respect behandeld dient te worden. Als gast van het hospice mag 
u weten dat u nooit iemand tot last bent, ondanks uw afhankelijkheid van anderen. 
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