
Hospice de Spreng
Warme, professionele zorg  
in de laatste levensfase 



Welkom in Hospice de Spreng
In Hospice de Spreng helpen wij mensen in hun laatste levensfase om 
de kwaliteit van leven zo aangenaam mogelijk te maken. Onze gasten 
zijn minimaal 18 jaar. Bij opname in de Spreng is er sprake van een 
ongeneeslijke ziekte en/of een levensverwachting van minder dan 3 
maanden. 

Onze gasten ontvangen goede medische zorg, gericht op maximale
symptoombestrijding (bijvoorbeeld pijn, benauwdheid of misselijk-
heid). In ons hospice is 24 uur per dag professionele verpleegkundige
zorg aanwezig. Wij doen er alles aan om gasten en hun naasten zich
thuis te laten voelen. 
 
Wij bieden iedereen die bij ons komt de zorg en ondersteuning die ge-
vraagd wordt, ongeacht een eventuele religieuze achtergrond. Hospice 
de Spreng is onderdeel van Zorggroep Apeldoorn e.o. en heeft een 
neutrale levensbeschouwelijke identiteit. 
 
Hoe verloopt uw opname?
Uw huisarts of specialist heeft u aangemeld bij onze collega’s van het
Zorgservicebureau van Zorggroep Apeldoorn e.o. Zij regelen
de formaliteiten rondom een opname.

In de Spreng staat kwaliteit van leven én 
kwaliteit van sterven hoog in het vaandel.”

Overplaatsing of ontslag
Bij een stijgende levensverwachting kan overplaatsing naar een 
vervolgvoorziening of ontslag plaatsvinden. Dat wordt altijd in goed 
overleg gedaan. 
 
Afspraken in zorgdossier
We maken samen afspraken over uw medische verzorging, eventuele
hulpmiddelen, ondersteuning door naasten en nog veel meer. Al deze
informatie leggen we vast in het zorgdossier. Dit is de leidraad voor
onze medewerkers die u tijdens uw opname verzorgen. 

Uw plek in de Spreng
In de Spreng beschikt u over een eigen kamer met toilet en douche.
Naast het bed is er ook plaats voor persoonlijke spullen en wat eigen
meubilair. In de Spreng kunnen tien mensen verblijven. U deelt met
de andere gasten een huiskamer.  
 
U kunt ook gebruik maken van het stiltecentrum als u behoefte heeft 
aan een moment van bezinning, rust of stilte. Als u naar buiten wilt, 
kunt u gebruik maken van onze tuin en het zonneterras.
We willen uw verblijf in de Spreng zoveel mogelijk laten aansluiten bij
de situatie zoals u die thuis gewend bent. We helpen u uw eigen 



leefstijl zoveel mogelijk voort te zetten. U bepaalt zelf hoe u uw dag 
indeelt en hoe u uw verblijf wilt inrichten. Zo krijgt u altijd de ruimte 
om uzelf te zijn en te blijven. Het enige dat wij van u vragen is dat uw 
leefstijl geen overlast veroorzaakt voor de andere gasten. 
Soms is een opname heel plotseling. Wellicht heeft u dan niet direct
alles wat u graag zou willen. Dat kan later ook nog. Dan is er vaak
nog voldoende tijd om uw kamer naar uw wensen in te richten met
persoonlijke dingen. 

Bezoek
Uiteraard is bezoek erg belangrijk voor u en daarom ook voor ons. We
hebben geen bezoektijden.

Onze medewerkers
U en uw wensen staan voor onze medewerkers centraal. Wij helpen u
uw leven in alle waardigheid en eigenheid te voltooien. Betrokkenheid,
openheid, communicatie en een luisterend oor zijn hierin belangrijke
waarden voor onze medewerkers.
Er is veel kennis en ervaring aanwezig. Iedere medewerker kijkt vanuit
zijn eigen discipline. Er werken verpleegkundigen en verzorgenden.
Het team heeft kennis en kunde in de palliatieve terminale zorg. 
 

Fysiotherapie en andere paramedische zorg behoren tot de
mogelijkheden. Als u prijs stelt op hulp van andere hulpverleners, zoals
specifieke of alternatieve behandelmethoden of complementaire
therapievormen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Daarnaast kunnen
overige (eerstelijns) hulpverleners betrokken blijven bij uw zorg.
 
De specialist ouderengeneeskunde vervangt uw huisarts als u wordt
opgenomen. Mocht het noodzakelijk zijn dan vindt er overleg plaats
tussen de specialist ouderengeneeskunde en uw huisarts.
 
Geestelijke verzorging biedt begeleiding aan wanneer u en/of uw
naasten levens- en zingevingsvragen hebben. Tevens is er steun van
het maatschappelijk werk mogelijk. Maatschappelijk werkers kunnen u
behulpzaam zijn bij de praktische aspecten van uw verblijf. 
 
Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is in ons hospice heel belangrijk. Zorgvrijwilli-
gers ondersteunen professionals bij de dagelijkse zorg. Zij zijn vaak 
bepaalde dagdelen aanwezig. Gastvrouwen en gastheren ontvangen 
bezoek, verzorgen koffie/ thee/ maaltijden en bieden een luisterend 
oor voor u en uw naasten. 

Naasten kunnen focussen op afscheid 
nemen in plaats van zorgen.
 ”



De laatste fase van uw leven
Wanneer u begint aan de laatste fase van uw leven, spreken wij van 
de stervensfase. Het hospice maakt de weloverwogen keuze om het 
stervensproces op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten verlopen 
en te begeleiden. 
Soms helpen de behandelingen niet meer om het lijden dragelijk te 
maken. De arts kan daarom besluiten om te starten met palliatieve 
sedatie. Het doel van palliatieve sedatie is dat u in rust kunt sterven 
zonder uw lasten te ervaren. Palliatieve sedatie is een medische 
handeling. Uw arts is daarom gebonden aan richtlijnen en moet 
zorgvuldig handelen. Palliatieve sedatie beëindigd het leven niet. 
U overlijdt door de ziekte, niet door de medicijnen. Door palliatieve 
sedatie zult u niet sneller sterven.
Is er vóór opname sprake van een lopend euthanasietraject, dan geven 
wij er de voorkeur aan dat de huisarts dit traject ook thuis afrondt. 

Zorg voor uw naasten
We schenken in de Spreng ook zorg en aandacht aan uw familieleden
of naasten. Wij bieden hen ondersteuning bij de vragen en ongemak-
ken die een ongeneeslijke ziekte met zich mee brengt. Uw inbreng, 
wensen en specifieke behoeften en die van uw naasten zijn ons uit-
gangspunt.  

Mijn vader had een gevoel van veiligheid. 
Heel veel liefde en aandacht werd gegeven 
op de juiste momenten.”

Warmte, respect en persoonlijke aandacht staan centraal, om samen te 
zorgen voor een waardige laatste levensfase. 
 
Uw naasten kunnen tijdens uw verblijf een actieve rol spelen bij
uw verzorging. Zij kunnen bijvoorbeeld sommige zorgtaken geheel of 
ten dele overnemen. U kunt dit open bespreken met de medewerkers.
Uw naaste kan desgewenst bij u op de kamer logeren. 

Naderhand is er voor uw naasten de mogelijkheid gebruik te maken 
van nazorg. Persoonlijke ondersteuning bij het geleden verlies en 
praktische handreikingen zijn mogelijk. Nabestaanden kunnen dit te 
zijner tijd aangeven.  
 
Kosten 
Uw persoonlijke situatie bepaalt wat de kosten zijn voor uw verblijf  
in ons hospice. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het 
Zorgservicebureau via zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl of  
055 - 549 52 49. 
 
Heeft u vragen, wensen of problemen? Geef dit aan en wij proberen u
altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn! 
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