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met de vrijheid van

thuis

Heeft u te horen gekregen dat u nog maar kort te leven heeft
en kunt of wilt u liever niet thuis verzorgd worden? Het hospice
Gasthuis Groningen kan een uitkomst bieden. Het Gasthuis is een
huiselijke plek met plaats voor vijf gasten en ligt in het centrum van
de stad Groningen. Hier kunt u rustig afscheid nemen van het leven
en van wie u dierbaar is. Op uw manier. Want dat staat voorop.

Net als thuis
Binnen onze muren kunt u uzelf zijn,
uw eigen leefritme aanhouden en eten
wat, wanneer en met wie u dat wilt.
Uw huisdier mag mee en uw bezoek
kan dag en nacht langskomen. U geeft
net als thuis een sleutel aan degenen
die u dichtbij wilt hebben. De keuken
op de begane grond is voor u en uw
naasten beschikbaar.

handelingen en de hulp waarvoor zij
anders bij u thuis zou komen. Ook uw
eigen huisarts kunt u hier gewoon laten
komen. Woont uw eigen huisarts te ver
van Groningen? Wij kunnen u helpen bij
het vinden van een huisarts in de buurt.
Natuurlijk is het de bedoeling overlast
naar elkaar te voorkomen maar er zijn
geen huisregels. Ook mag u uw eigen

Een team van 120 vrijwilligers staat

meubels meenemen als u dat wilt.

iedere dag klaar voor de verzorging die

Wij denken in oplossingen, niet in

u vraagt. Als het nodig is helpen wij u

problemen.

met eten en drinken. Alles kan, niets

Vrijwilligers
Het Gasthuis Groningen wordt volledig
door vrijwilligers beheerd. Het is een
particuliere stichting en wordt voor een
groot deel gefinancierd vanuit donaties
en fondsenwerving. De vrijwilligers worden opgeleid, begeleid en ondersteund
door projectondersteuners van Humanitas. Elke gast heeft twee contactpersonen. Deze komen regelmatig even bij u
langs om te kijken of alles naar wens is
en staan indien nodig uw familie bij.
Mensen die graag thuis willen blijven
tijdens de laatste periode van hun leven

staat vast en de medewerkers en vrij-

Respijtzorg, een tijdelijk verblijf om de

kunnen ook ondersteuning krijgen van

willigers staan volstrekt open voor uw

mantelzorgers in de thuissituatie te ont-

vrijwilligers van Humanitas. Deze vrij-

wensen. Thuiszorgorganisatie Buurtzorg

lasten, is ook mogelijk in het Gasthuis.

willigers komen dan bij u thuis om u en

komt langs voor de verpleegkundige

Aanmeldingen en informatie
Voor aanmelding en informatie kunt
u zeven dagen per week bij ons terecht.
Telefonisch op 06 11 48 39 24 of per
e-mail via info@gasthuisgroningen.nl

uw naasten te ondersteunen.

Kosten
Het verblijf in het hospice Gasthuis
Groningen kost € 40,- per dag. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden betaalt de
verzekering (een deel van) het verblijf.
Voor wie de dagprijs niet kan betalen
zoeken wij naar een oplossing.
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