Palliatieve (respijt) zorg

’tHuis Lioba,
oase van rust

De palliatieve fase kan lang en intensief zijn. Op het moment dat
iemand te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, begint
een in alle opzichten spannende
periode. Menswaardigheid impliceert dat in de hectiek van deze
levensfase rust en ontspanning
mogelijk moeten zijn. Voor de patiënt natuurlijk, maar ook voor de
hem of haar omringende gezinsen familieleden en mantelzorgers.
Dan is ‘tHuis Lioba een vruchtbare
plek voor rust en afleiding.

Ruimte voor geborgenheid –
een stille plek in een natuurlijke omgeving,
in de gastvrije bedding van het klooster.

Midden in het Egmondse duingebied ligt het Sint Liobaklooster. In
een mooie, recent verbouwde vleugel van dit historische pand, ‘tHuis
Lioba, wordt rustzoekenden een tijdelijk verblijf geboden.
Er zijn vier zit/slaapkamers, waarvan
één voor twee personen. Daarin kunnen de gasten optimaal genieten van
serene rust in een groene omgeving.
Zij worden in hun dagelijkse zorgbehoefte 24 uur per dag bijgestaan
door een team van goed opgeleide
en betrokken vrijwilligers. Professionele beroepskrachten verlenen waar
nodig verpleegkundige en medische
zorg. We kijken niet naar achtergrond of levensovertuiging.
Afhankelijk van de fysieke vermogens kunnen de gasten hun dag zelf
indelen. In principe hoeft de gast
niets, maar er kan heel veel. Er is
aanvullende zorg, verwenzorg, massage en dergelijke en er wordt dagelijks vers gekookt. Ook is er bege-

leiding bij een wandeling of bezoek
aan het strand. En indien gewenst
kunnen kloosterlingen bezinning en
creatieve activiteiten bieden.
De kamers hebben eigen sanitair,
een eigen terras en zijn rolstoelvriendelijk. Kortom, de gast bevindt zich
in een huis dat veiligheid en comfort
biedt. Voor de gast zelf maar ook ter
ondersteuning van de mantelzorgende omgeving, gedurende een of
meerdere weken.
De gast kan in aanmerking komen
voor een financiële vergoeding van
de zorgverzekeraar of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Die financiële vergoeding is afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich
bevindt en/of in hoeverre de gast
herstellende is van een palliatieve
behandeling. Een andere indicatie is
een (dreigende) overbelasting van
de mantelzorger(s), ofwel palliatieve
respijtzorg. Verblijf in ‘tHuis Lioba
kan ook geheel op eigen kosten.
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