
Hospice Merefelt

Leven
toevoegen 
aan de
dagen.



De zorg in hospice Merefelt is niet 
gericht op genezing, maar op het 
verminderen van lijden en het bieden 
van de best mogelijke kwaliteit van 
leven in de laatste levensfase. Deze 
zorg is meer dan pijnbestrijding en 
richt zich op de zorg voor de mens 
zelf in zijn of haar ziekte. En is 
daarom sterk verbonden met respect 
voor uw individuele wensen en de 
samenwerking met uw mantelzorg. 

Voor wie?
In hospice Merefelt kunnen ernstig zieke 
mensen vanaf 18 jaar verblijven, met 
een geschatte levensverwachting van 
minder dan drie maanden. Bij mensen 
met een dementieel beeld of psychische 
achtergrond wordt per persoon gekeken 
of opname mogelijk is.
 

Zorg met een lach en een traan  
Wij vinden het belangrijk om uw 
naasten te betrekken bij het zorg-
proces, voor u maar ook voor hen. Uw 
naasten beleven ook een zware tijd.
Daarom bieden we ook hen steun. 
In onze familiekamer kan men 
samenkomen, zich even terugtrekken of 
iets koken in de keuken.
 
Professioneel zorgteam 
In hospice Merefelt is 24 uur per 
dag een professioneel zorgteam 
aanwezig. Dit team wordt waar nodig 
ondersteund door een vrijwilliger. 
De verpleegkundigen, verzorgenden en 
vrijwilligers zijn allen geschoold in hun 
speciale taak. De medische zorg wordt 
geboden door artsen, experts 
in palliatieve zorg.
 

De hospice heeft daarnaast ook een 
geestelijk verzorger die, desgewenst, 
emotionele en spirituele ondersteuning 
biedt. Ook andere behandelaars 
zoals psychologen, fysiotherapeuten, 
logopedisten of ergotherapeuten 
kunnen ingeschakeld worden. 

Uiteraard is er veel aandacht voor 
een zorgvuldige overdracht vanuit uw 
voormalig behandelend (huis)arts. 

Onze palliatieve zorg maakt het mogelijk om het leven
in alle waardigheid af te ronden op een manier die
aansluit bij uw eigen persoonlijkheid en levensvisie.
Wij bieden tevens steun en begeleiding aan uw naasten.

Leven toevoegen 
aan de dagen.
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“Als genezing niet meer
mogelijk is, worden er

andere eisen aan de
verzorging gesteld.

Kan deze zorg niet meer
thuis plaatsvinden, of wil

men deze laatste levensfase 
niet thuis doorbrengen, dan is 

het hospice bij Merefelt
een goed alternatief.”



U kunt gebruikmaken van alle facilitei-
ten die Merefelt te bieden heeft, zoals 
een stilteruimte, wellness-badkamer, 
kapper, pedicure, restaurant en grand 
café. Daarnaast kunt u gebruik maken 
van gratis wifi.
 
Bezoek is welkom, mits dit niet de rust, 
privacy en veiligheid van onze gasten 
verstoord. Als het nodig of wenselijk 
is, kan een van uw naasten uiteraard 
blijven slapen. 

Indicatie en aanmelding  
Voor een verblijf in hospice Merefelt 
dient u te beschikken over een geldig 
ELV (eerstelijnsverblijf) palliatief-
indicatie. De aanmelding verloopt via 
uw (huis)arts, specialist of (oncologie)
verpleegkundige.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Oktober Zorgadvies, telefonisch te 
bereiken op 088 2457795. 

Op het moment dat er voor u een kamer 
beschikbaar is, zal de zorgadviseur 
met u bespreken of de opname op 
dat moment gewenst is. Is dit het 
geval, dan wordt er met u afgesproken 
wanneer en hoe laat u verwacht wordt. 

We beschikken over zeven kamers, met een eigen badka-
mer voorzien van douche en toilet. De kamers zijn volledig 
ingericht maar bieden ook ruimte voor uw eigen spullen. 
Elke kamer heeft tevens een eigen buitenterras met
tuintafel en tuinstoelen en prachtig uitzicht op de binnen-
tuin van hospice Merefelt. 

Uw verblijf  
bij ons.
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“Bedankt voor de liefdevolle
verzorging. Onze moeder 
heeft hier sinds lange tijd

weer gestraald.
Ze genoot van jullie aandacht 

en betrokkenheid. We hebben 
ons hier echt thuis gevoeld. 

Dank voor de goede verzorging, 
door medewerkers en

vrijwilligers.”



Vergoeding
Wanneer u een Wlz-indicatie heeft 
heeft ontvangen van het CIZ worden de 
kosten voor de zorg betaald vanuit de 
Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hiervoor 
moet u de wettelijke eigen bijdragen 
betalen, welke wordt geïnd door het 
CAK. 

Hospice Merefelt biedt ook extra 
voorzieningen zoals televisie. Deze 
kosten komen voor eigen rekening. 

Afspraak maken
Uiteraard kunt u een afspraak maken 
en een rondleiding krijgen. Of wilt u 
telefonisch meer informatie? Neemt 
u ook dan contact op met zorgadvies: 
088 2457795. Of stuur een e-mail naar 
zorgadvies@zorginoktober.nl 

Hospice Merefelt maakt deel uit van 
Zorg in Oktober en is verbonden aan 
locatie Merefelt, Parklaan 2, 5504 GB
in Veldhoven. 

U houdt zelf de regie
De zorg in hospice Merefelt is niet 
gericht op genezing, maar op het 
bieden van de best mogelijke kwaliteit 
van leven in de laatste levensfase. 
Deze zorg richt zich op de zorg voor 
de mens zelf in zijn of haar ziekte en is 
daarom sterk verbonden met respect 
voor uw individuele wensen en de 
samenwerking met uw mantelzorg. 
Wij bieden u de mogelijkheid om zelf 
invulling te geven aan de afronding van 
uw leven, samen met uw naasten.
U houdt zelf de regie.

Het verblijf in de hospice wordt bekostigd vanuit
het eerstelijnsverblijf, dit valt onder de Zorgverzeker-
ingswet (Zvw). Mogelijk zijn er nog aanvullende kosten 
waarvan de vergoeding afhankelijk is van uw zorgver-
zekeraar, verzekeringspakket en het eigen risico.

Meer informatie  
of een kijkje nemen?
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Ritme van het hart
Ritme van het leven
Mijn hart
Jouw hart 
Hier verbonden 
voor heel even.
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