Samen dingen doen
Er is geen dagbesteding in het hospice maar er is altijd ruimte voor
“creatief denken”. Voorbeelden hiervan zijn: samen een cake bakken
of soep maken, de tuinmannen een handje helpen. Maar ook in het
minder voor de hand liggende, samen een mooi boek bekijken, een
kaartje leggen of een gezelschapsspel pakken. Is uw naaste lid geweest
van een koor: nodig ze uit om eens in het hospice te komen zingen!
Het Hospice is in het bezit van diverse luisterboeken.

Wensambulance
Nog een keer het ouderlijk huis zien, nog een keer naar familie,
nog een keer…. Er zijn twee Stichtingen wensambulance,
een regionale en een landelijke. De folders staan hiervoor in
het folderrek. De naasten kunnen zelf contact opnemen met de
wensambulance en afspraken maken, graag in overleg met de
verpleging.

Colofon
Uitgave:	Hospice de Duinsche Hoeve
Vliertwijksestraat 65, 5244 NH Rosmalen
T 073-5218881
F 073-5236554
www.hospicededuinschehoeve.nl
Uitgave: 1e druk 2020
Bronnen: https://www.incluzioleiderdorp.nl
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Op bezoek in het Hospice
Met deze folder willen we u graag informeren over een aantal
mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een passende daginvulling
tijdens het bezoek aan uw naaste.

en bezoek van het Hospice gebruik van mogen maken. U kunt daar
gezellig samen wat eten of een kopje koffie drinken.
In de binnentuin van Mariaoord is een mooie vlindertuin gecreëerd,
zeker een bezoek waard, evenals de dierenweide aan de zijkant van het
gebouw.

Uit ervaring weten we dat de dagen in het hospice soms lang en saai
kunnen zijn. Bezoek kan heel gezellig zijn maar soms is het ook fijn om
daar waar mogelijk, samen iets te ondernemen. Hieronder volgen een
aantal suggesties met korte uitleg.

Op Mariaoord is ook een “beweegroute”. Folders vindt u op het
folderrek in de hal.

Levensboek

Onder spiritualiteit wordt verstaan ‘het levensbeschouwelijk
functioneren van de mens, waartoe ook de vragen van zinervaring
en zingeving gerekend worden’. Het gaat bij spiritualiteit om alle
mogelijke - van godsdienstige tot alledaagse - bronnen van inspiratie.
Voor sommige mensen ligt het accent hierbij op het gevoelsleven
(bijv. bidden, genieten van de natuur, literatuur, muziek, kunst) of
activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten voor een
goede zaak), anderen beleven het meer intellectueel (beschouwing,
studie). Spirituele zorg kan zijn: samen naar muziek luisteren, een
handmassage, een luisterboek, een gesprek met de geestelijk

Stel samen een levensboek op. Vaak kan het een mooi verhaal
zijn hoe het leven is gelopen tot nu toe, hoe de familie / het gezin
is samengesteld, voeg er foto’s aan toe. Men verandert in een
ziekteproces, een foto geeft een beeld van de persoon voor het
ziekteproces. Voor professionals en vrijwilligers is dit waardevolle
informatie in het contact en kan het leiden naar mooie gesprekken.

Wandelen
Bewegen is belangrijk voor het algemeen welbevinden en zo ook de
buitenlucht. Maak een rondje door ons mooie park, indien gewenst zijn
er transportrolstoelen aanwezig. We kunnen de duo fiets van Mariaoord
reserveren. Het Hospice is in het bezit van een oefen trapfietsje om op
de kamer te kunnen bewegen.

De Vlieger
Op loopafstand van het hospice bevindt zich een stilteruimte. Hier kunt
u gaan zitten, een kaarsje aansteken, uw gedachten laten gaan of uw
gedachten opschrijven.

Mariaoord
Wanneer u via het wandelpad de parkeerplaats oversteekt komt u bij
Mariaoord. Mariaoord heeft een groot restaurant en terras waar gasten
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verzorger. Indien er behoefte is aan bijv. samen schilderen of tekenen
dan kunt u dit aangeven, een van onze vrijwilligsters kan dit samen
met u begeleiden. Wij zijn ook in het bezit van een zogenaamde
Cradle, contact door aanraking met geluid. Vraag hierover informatie.
In onze folder complementaire zorg vindt u hierover meer informatie.

Spirituele zorg

Goed verzorgd beter gevoel
Denkt u hierbij aan een kapper op het Hospice laten komen of een
bezoek aan de kapper op Mariaoord. Misschien is de gast bekend bij
een pedicure of schoonheidsspecialiste?

