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Wat is Hospice De Winde?

Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis 
verleent sinds 1267 zorg aan mensen in Deventer en omgeving van kraam-
zorg tot begeleiding in de laatste levensfase. Zorggroep Solis heeft een 
neutrale levensbeschouwelijke identiteit. 

In juni 2006 opende Hospice De Winde in Deventer de deuren voor haar 
gasten. Het hospice beschikt over tien gastenkamers en biedt zorg en 
ondersteuning aan mensen in de laaste fase van het leven, wanneer er 
sprake is van een terminale ziekte. Het is namelijk niet altijd mogelijk om 
de intensieve zorg te krijgen, die u wenst of nodig heeft, in situaties waar 
mantelzorg  ontbreekt of de zorg voor naasten te zwaar dreigt te worden. 
In deze  situatie wil high-care Hospice De Winde voor u het alternatief zijn.

Volgens onze zorgvisie stemmen wij alle verzorging, verpleging en be-
handeling in ons hospice op uw behoefte af. Wij richten ons hierbij op het 
verbeteren van het leven van onze gast met een levensbedreigende aan-
doening. Er wordt getracht pijn te voorkomen of te verlichten door middel 
van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling. Pijn wordt waar 
mogelijk behandeld, evenals andere problemen van lichamelijke, psycho-
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sociale of spirituele aard. Persoonlijke aandacht en persoon-
lijke voorkeuren staan daarbij voor ons voorop. 

Wie kunnen er bij Hospice De Winde terecht?
Onze gasten zijn minimaal 18 jaar en hebben door ziekte 
een beperkte levensverwachting. Gasten met elke levens-
beschouwelijke identiteit zijn welkom in het hospice. U kunt 
bij ons terecht wanneer:
• u ongeneeslijk ziek bent en verdere diagnostiek ongewenst  
 of niet noodzakelijk is;
• uw levensverwachting minder dan drie maanden is;
• u behoefte heeft aan intensieve complexe zorg bij meer-  
 voudige hulpvragen en er geen mogelijkheden zijn via   
 thuiszorg;
• u een indicatie heeft van het CIZ (Centrum Indicatiestelling  
 Zorg).
Wanneer er sprake is van dusdanig oncorrigeerbaar onrustig 
gedrag, dat de andere gasten daar last van zouden kunnen 
ondervinden, dan kan dat voor ons een reden zijn om niet 
over te gaan tot het aanbieden van opname binnen Hospice 
De Winde.
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Welke zorg wordt er geboden?
In Hospice De Winde ontvangt u high-care zorg. Dat betekent dat een deskundig 
multidisciplinair team 24 uur per dag aanwezig is voor u en uw naasten. 
De medische zorg valt onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderen-
geneeskunde, welke gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Daarnaast bestaat het 
team uit gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen en geestelijk verzorgers. 
U kunt een beroep doen op fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, een 
diëtiste en professionals verbonden aan het palliatieve netwerk in regio Salland.    
Het team wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers.

Wij bieden ook complementaire zorg aan. Dit is een aanvullende vorm van zorg 
die het welbevinden bevordert en ondersteunend is voor de reguliere zorg. 
Enkele vormen van complementaire zorg die worden aangeboden zijn hand- en 
voetmassage, toepassen van etherische oliën, ontspanningsoefeningen, luisteren 
naar muziek, gebruik van kruiden, therapeutic touch en meer.

Hoe ziet uw verblijf in het Hospice eruit?
Hospice De Winde is gebouwd en ingericht met gastvrijheid en huiselijkheid als 
voornaamste uitgangspunten. Dit rookvrije gebouw heeft een huiskamer, een 
stilteruimte en een zonnig dakterras, waar u aan uw rookbehoefte kunt voldoen. 
Het hospice heeft tien gastenkamers en een logeerkamer voor bezoek. De 

HospiceDeWinde.indd   4 23-02-12   15:42



kamers zijn voorzien van een eigen badkamer met toilet en koelkast. Ook is er al 
meubilair. Als u er behoefte aan heeft, kunt u wat persoonlijke spullen meenemen 
om de kamer verder aan te kleden, zoals bijvoorbeeld een schilderij of stoel. Uw 
huisdieren zijn van harte welkom om in het hospice te verblijven of op bezoek te 
komen, indien zij geen overlast bezorgen voor medegasten en medewerkers. 
Uw huisdier dient wel door uzelf of uw naasten verzorgd te worden.
Op de kamers hangt een instructie ‘Wat te doen bij brand’ en alle verpleegkun-
digen zijn BHV (BedrijfsHulpVerlening) geschoold. Dit  houdt in dat zij goed 
voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.  

Uw familie en naasten
Naast de zorg voor u als gast is er ook aandacht en begeleiding voor familie en 
naasten. Zij kennen u immers als geen ander en zijn voor de medewerkers van 
grote waarde in het bieden van ondersteuning. Wanneer de familie of naasten de 
zorg op bepaalde momenten zelf wil bieden, dan is dat mogelijk. De verpleging 
kan hierin desgewenst ondersteuning bieden. Er zijn geen specifieke bezoektijden.
Wakend bezoek krijgt, indien gewenst, soep en brood aangeboden tijdens de 
maaltijden. Niet-wakend bezoek kan tegen betaling ook de maaltijd gebruiken. 
De kosten hiervan vindt u op www.zorggroepsolis.nl/hospice 
Uw bezoek kan blijven overnachten in de speciale logeerkamer, hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Ook is blijven slapen op uw eigen kamer mogelijk middels 
het bijplaatsen van een opklapbed.
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Euthanasie
Het hospice maakt een weloverwogen keuze voor het begeleiden van het sterven 
op een zo natuurlijk mogelijke manier. Indien uw lijden ondraaglijk wordt en er 
geen zicht is op verlichting, dan is euthanasie tijdens opname in het hospice 
bespreekbaar en kan er een verzoek tot euthanasie gedaan worden. Is er voor 
opname sprake van een lopend euthanasietraject, dan zal er contact worden 
opgenomen met uw betreffende (huis)arts. Daarbij zal getracht worden te beoor-
delen op welke wijze hier zo goed mogelijk op kan worden ingespeeld.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Woont u in Deventer, dan dient u voor aanmelding een indicatie aan te vragen bij CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) Enschede-Velp. Dit kan via tel.: (088) 789 12 10. 
Woont u buiten Deventer, dan kunt u bij het CIZ in uw regio een indicatie aanvragen.

Op het moment dat u een CIZ-indicatie hebt ontvangen, dan kunt u zich zichzelf 
aanmelden bij Hospice De Winde of u kunt dit via uw ziekenhuis, uw huisarts of 
uw thuiszorg doen. Artsen en verwijzers kunnen een verwijsformulier downloaden 
via www.zorggroepsolis.nl bij ‘voor professionals’.   
Vragen over het verblijf in het hospice kunt u stellen via info@hospicedewinde.nl 
of via tel.: (0570) 659 413. U kunt ook een rondleiding aanvragen. 
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Overplaatsing of ontslag
Wanneer er sprake is van een toename van de levensverwachting, 
waardoor het verantwoord is om u als gast te laten verhuizen naar 
een vervolgvoorziening, kan er overgegaan worden tot overplaat-
sing of ontslag. Deze verhuizing moet de kwaliteit van uw leven be-
vorderen. Het besluit tot overplaatsing of ontslag wordt in overleg 
met u, uw naasten en het multidisciplinaire team genomen.   

Kosten
Wanneer u een indicatie heeft ontvangen van het CIZ, zullen de 
kosten voor professionele zorg worden vergoed door uw zorg-
verzekeraar. Of u een eigen bijdrage moet betalen, zal afhangen 
van de hoogte van uw inkomen en wordt bepaald door het CAK 
(Centraal administratiekantoor).

Tijdelijke palliatieve opname
Hospice De Winde kent ook de mogelijkheid tot tijdelijke opname. 
Op deze manier kan de thuissituatie voor een korte periode wor-
den ontlast of kunt u onder 24-uurs begeleiding worden ingesteld 
op nieuwe medicatie. Ook voor deze opname geldt dezelfde 
aanmeldingsprocedure.   

Bereikbaarheid
Het gebouw ligt naast woonzorg- en revalidatiecentrum PW Jans-
sen, in de wijk Colmschate aan de oostkant van Deventer. Bezoek 
kan de auto vrij parkeren rondom en in de buurt van het hospice.

Routebeschrijving openbaar vervoer

Vanaf station Deventer neemt u bus 1 naar Rivierenwijk/Zwaluwen-
burg of bus 5 naar de Vijfhoek. U stapt uit bij halte Oostrik/PW 
Janssen. Hospice De Winde ligt achter PW Janssen. Als u vanuit 
het westen reist kunt u vanaf station Deventer doorreizen met de 
trein naar station Colmschate. Het hospice ligt op vijf minuten 
lopen van dit station. 

Routebeschrijving met de auto

Vanuit Apeldoorn/Amsterdam en Hengelo/Enschede: 
Neem vanaf de A1 afslag 24 Deventer-Oost/Schalkhaar. U rijdt 
door tot de N344 en gaat rechtsaf richting Colmschate/Holten. 
Daarna gaat u bij het tweede verkeerslicht linksaf, richting de 
Vijfhoek. U gaat over het spoor. PW Janssen en Hospice De Winde 
liggen aan de overkant van de (mini)rotonde.
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Hospice De Winde, Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer

Telefoon: (0570) 69 82 00, Fax: (0570) 65 94 11, www.zorggroepsolis.nl
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