
 
 
 

 
  

Hospice: samen oplopen in het laatste deel 
van het leven 

Norschoten Hospice Barneveld 
Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld 

 

T 0342-40 40 00              info@norschoten.nl               www.norschoten.nl 



 

 

‘Breng jij mij weg tot aan de brug. 

Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 

Als we daar zijn, ga dan niet direct terug, 

maar wacht tot ik overga en zwaai me na, 

dan voel ik mij veilig en vertrouwd.’ 

 

 

Dit zijn de eerste regels uit het gedicht “De brug” van Toine Lancet, 

waarin hij woorden geeft aan het leven in de laatste fase. 

Medewerkers in Norschoten Hospice Barneveld bieden vanuit deze 

visie palliatieve zorg. Zij streven ernaar dat gasten in hun laatste 

levensfase steun en nabijheid ervaren, op weg naar een waardig 

afscheid. Zij doen dit met een deskundig en betrokken team van 

zorgverleners en vrijwilligers. Er is niet alleen oog voor de gast maar 

ook voor diens naasten. 

 

Palliatieve zorg  

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing maar op het welbevinden. 

Bij deze vorm van zorg staat het optimaliseren van de kwaliteit van 

leven voorop. Die zorg is multidisciplinair, waarbij naast de 

lichamelijke zorg er zeker ook aandacht is voor zaken die meer op het 

psychosociale en geestelijke/pastorale vlak liggen. Er wordt in alles, 

zoveel als mogelijk is, uitgegaan van de manier van leven zoals de gast 

dat gewend is. Pastorale zorg vanuit de eigen achterban is van harte 

welkom. 

 

Gasten worden verpleegd en begeleid in een omgeving waar de Bijbel 

als Gods Woord leidend is voor de zorgverlening.  

 

Dat betekent dat in de hospice medewerkers zich tot het uiterste in-

spannen om het leven dragelijk te houden door optimale symptoom-/ 



 

pijnbestrijding. Dit betekent echter ook dat er niet meegewerkt kan 

worden aan euthanasie. 

 

Team 

In de hospice is 24 uur per dag een eigen verpleegkundig- en artsen-

team beschikbaar. Speciaal toegeruste vrijwilligers ondersteunen bij 

de dagelijkse verzorging van onze gasten. De gasten kunnen gebruik 

maken van de ondersteunende diensten, onder andere: 

• fysiotherapie 

• psychosociale zorg 

• pastorale zorg. 

Deze diensten zijn aanwezig binnen de locatie. Als men dat wil, is er 

voor de naasten van een gast alle ruimte om mee te helpen in de zorg 

en begeleiding. 

 

Voor wie 

Opname in de hospice is bedoeld voor mensen met een korte levens-

verwachting. In veel gevallen is de zorg te complex of te intensief om 

deze in de thuissituatie te bieden. Het is ook mogelijk om zorg tijdelijk 

of gedeeltelijk over te laten nemen door de hospice, bijvoorbeeld 

alleen gedurende de nachten, of voor een aantal dagen. Wij noemen 

dit respijtzorg. 

 

Accommodatie 

Hospice Barneveld heeft een eigen, sfeervol ingerichte vleugel in de 

Norschoten-locatie Kweekweg in Barneveld. De hoofdingang wordt 

gedeeld met die van de kleinschalige woningen.  

De hospice beschikt over vier eenpersoons zit- en slaapkamers met 

eigen sanitair. Er is een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. 

Ook kan er gebruik gemaakt worden van de algemene ruimtes op de 



 

locatie. Het is mogelijk om de kamer in te richten met persoonlijke 

spullen. Voor familie is er de mogelijkheid om te blijven slapen. 

 

Opnameprocedure 

Wanneer een tijdelijke of blijvende opname nodig is, kan contact 

opgenomen worden met een zorgconsulent van Norschoten. De 

zorgconsulent is elke werkdag bereikbaar op 0342-40 40 00 of per  

e-mail: zorgconsulenten@norschoten.nl. Ook voor vragen of het 

regelen van een oriënterend bezoek kan contact worden opgenomen 

met een zorgconsulent. 

 

Als er sprake is van een dringende situatie buiten kantoortijden kan 

contact opgenomen worden met de dienstdoende verpleegkundige 

van de hospice via bovenstaand telefoonnummer.  

 

Aan opname en verblijf in de hospice zijn wettelijk geregelde kosten 

verbonden. De berekening van de hoogte van de eigen bijdrage en de 

betaling verloopt via het CAK. U ontvangt daarover automatisch 

bericht als u bent opgenomen.  

 

Donatie 

Een financiële bijdrage weten wij altijd te waarderen. Elke grote of 

kleine donatie is van betekenis. U kunt uw gift doneren op het 

rekeningnummer van Stichting Vrienden van Norschoten: 

IBAN NL72 RABO 0385 5789 97 met omschrijving Hospice Barneveld.  
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