
Hospice Elim,  
          bijna-thuis-huis



Hospice Elim is een 
bijna-thuis-huis waar u in de 
laatste levensfase kunt verblijven

Wanneer het einde van het leven nadert, komt er veel op u en uw 
naasten af en ontstaan er vaak allerlei vragen. Er moet in korte tijd 
veel besproken en geregeld worden. Wanneer het niet mogelijk of 
wenselijk is om thuis te blijven, is een hospice een goed alternatief. 
Wij willen graag met u meedenken over de mogelijkheden in deze 
moeilijke fase, zodat u een goede beslissing kunt nemen, die past bij 
uw persoonlijke situatie. 



Een bijna-thuis-huis
Hospice Elim is een bijna-thuis-huis waar u in de laatste maanden of weken van uw 
leven kunt verblijven. In het hospice zijn overdag vrijwilligers om u te ondersteunen. 
Hierbij kunt u denken aan taken die thuis vaak door mantelzorgers worden gedaan, 
zoals het aanbieden van maaltijden, ondersteuning bij mobiliseren en een houden 
van gezelschap indien gewenst. Ook uw naasten kunnen natuurlijk een rol innemen 
bij de mantelzorgtaken.

De verpleegkundige zorg wordt geleverd door de thuiszorg. Meerdere keren per 
dag komt het thuiszorgteam langs voor verpleegkundige handelingen en verzorging. 
’s Nachts is er nachtzorg aanwezig, waardoor u 24 uur per dag ondersteuning kunt 
ontvangen.





Over het hospice
Hospice Elim is gevestigd aan de rand van Moerkapelle (Zuid-Holland). Het hospice 
heeft vier ruime kamers met elk een eigen badkamer. Om een eigen sfeer te creë-
ren mogen spullen van thuis worden meegebracht.

De kamer is warm en neutraal ingericht en bevat o.a. een elektrisch verstelbaar 
bed, zithoekje, kledingkast en koelkastje. Elke kamer heeft een eigen terras, dat 
deels overdekt is. De kamers bevinden zich allemaal op de begane grond.

De gezamenlijke huiskamer kan door iedereen gebruikt worden. In de aangren-
zende keuken wordt ’s avonds een warme maaltijd bereid. Hospice Elim heeft 
een aparte familiekamer. In deze kamer kan familie zich even terugtrekken of een 
gesprek voeren.

Er kan gebruik gemaakt worden van een logeerkamer, hiervoor wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Het is ook mogelijk om een logeerbed in de eigen kamer te 
plaatsen.



De organisatie
Hospice Elim heeft een christelijke identiteit. Vanuit onze visie bieden wij iedereen, 
ongeacht levensovertuiging, op respectvolle wijze passende ondersteuning. Hierin 
sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen van de bewoners om ondersteuning op 
maat te bieden.

Verblijven in Hospice Elim
Een verblijf in Hospice Elim is mogelijk voor iedereen waarvan op basis van een medi-
sche indicatie wordt verwacht dat de laatste levensfase is aangebroken. 
Wanneer u een verblijf in Hospice Elim overweegt, zullen wij met u in gesprek gaan 
over uw wensen en hoe wij hierbij kunnen aansluiten. 

Wanneer u meer informatie wilt over een verblijf in het hospice, kunt u contact 
opnemen met onze coördinatoren. Zij kunnen u informatie geven en/ of uw vragen 
beantwoorden. Een afspraak in het hospice is ook mogelijk, wanneer u het op prijs 
stelt om vooraf een kijkje te nemen. Met iedere bewoner wordt een overeenkomst 
aangegaan waarin afspraken worden gemaakt over het verblijf in het hospice. 



Als alle kamers in het hospice bezet zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst  
of denken wij met u mee over een andere geschikte oplossing. 

Financiën 
Een deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekering. Voor de overige 
kosten vragen wij een eigen bijdrage. Veel zorgverzekeraars geven vanuit de aanvul-
lende verzekering een tegemoetkoming of volledige vergoeding van de eigen bijdra-
ge. Wij vinden het belangrijk dat een verblijf in ons hospice voor iedereen mogelijk 
is. Wanneer de eigen bijdrage voor u niet (geheel) mogelijk is, gaan wij graag met u 
in gesprek over een passende oplossing.



Stichting Hospice - Elim
Julianastraat 45B
2751 GB  Moerkapelle

contact coördinatoren:
info@hospice-elim.nl
Tel: 079 8200 881

www.hospice-elim.nl
IBAN: NL05 RABO 0314 0868 38 

Hospice Elim, een plaats van rust en liefdevolle 
ondersteuning in de laatste levensfase


