Palliatieve (respijt) zorg

’tHuis Lioba,
oase van rust

Als genezing niet meer
mogelijk is en het toekomstperspectief beperkt
wordt, dan breekt een bijzondere en intensieve periode aan.
Een menswaardige levensfase voor de patiënt, maar ook
voor het gezin, familie en vrienden, is dan zeer waardevol. Het
is belangrijk dat ieder zoveel mogelijk in balans blijft.
Als de verzorging in de thuissituatie tijdelijk niet toereikend is of even
een time-out behoeft, dan is er een
plek waar mensen op adem kunnen
komen en genieten van de bezielde
zorg van ons team en de prachtige locatie en faciliteiten.
Zo ontstaat ruimte voor rust, ontspanning en inspiratie. In ‘tHuis Lioba komt
u op adem.

“Jullie werken met hart en ziel,
dat hebben we gezien en was zo voelbaar.
Wij gaan gesterkt huiswaarts.”

Locatie en faciliteiten
Midden in het Egmondse duingebied ligt het Sint Liobaklooster. Op
dit mooie landgoed is ‘tHuis Lioba
gevestigd. In ‘tHuis Lioba zijn 3
ruime comfortabele éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer
beschikbaar. Allen zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van eigen sanitair en een privé terras, met uitzicht op de prachtige kloostertuin.
Team en verzorging
Zorgverlening staat 24 uur per dag
voor u klaar. Deze zorg wordt geboden door professionele beroepskrachten en een team van gemotiveerde en opgeleide vrijwilligers.
Zij staan garant voor een warm en
liefdevol verblijf op maat.
Rust en ontspanning
In principe hoeft niets, maar er
kan veel. Gasten vullen hun dag
naar eigen wens en kunnen.

Ons team biedt ruimte voor ontspannende zorg, zoals massage,
haarverzorging en therapeutic
touch. Maar ook gesprekken over
zingeving en het levenseinde en
creatieve activiteiten behoren tot
de mogelijkheden.
Aanmelding, kosten en vergoeding
De verblijfsduur in ‘tHuis Lioba kan
variëren van enkele dagen tot enkele weken. Van tevoren worden
in een kennismakingsgesprek de
persoonlijke verblijfs- en zorgwensen besproken. Een financiële
vergoeding is mogelijk via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) of de zorgverzekeraar en
is afhankelijk van de persoonlijke
omstandigheden. Een verblijf in
‘tHuis Lioba kan ook geheel op
eigen kosten. Wij informeren u
graag verder, neem gerust contact
met ons op.

‘tHuis Lioba
Herenweg 85
1935 AH Egmond Binnen
T: 06 57 69 28 47 (locatie)
T: 06 12 40 80 72 (coördinator)
info@thuis-lioba.nl
www.thuis-lioba.nl
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