’t Huis van Heden
Op de plek van een vervallen kantoorgebouwtje van Staatsbosbeheer, in de bosrand aan de
Markeweg wordt de locatie gevonden voor het hospice. Net buiten het centrum van Emmen,
op de grens van de stad en het bos de Emmerdennen, in de rust van deze groene omgeving
biedt het hospice onderdak aan de overgang van leven naar dood.
De locatiekeuze van de opdrachtgever is gemakkelijk te motiveren. De plek is nagenoeg
verkeersluw. Het ligt op zeer korte afstand van het Scheperziekenhuis. En de groene
omgeving voorziet in de rust en privacy. De locatie past perfect binnen de doelstelling van
de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe.
Het programma van eisen werd gaandeweg steeds specifieker door de opdrachtgever
ingebracht. Vanaf het begin is wel duidelijk dat er een belangrijke scheiding wordt gelegd
tussen de ondersteunende functies en de verblijfsfunctie van de gasten. Deze tweedeling is
architectonisch vertaald in de plattegrond van het hospice.
Wat is een hospice
Een hospice is een 'bijna-thuis' waar mensen die ernstig ziek zijn hun laatste weken of dagen kunnen doorbrengen.
Het hospice biedt een huiselijke omgeving, ondersteuning en hulp als het gaat om persoonlijke verzorging, eten en
drinken.
Voor wie is het
Het hospice is opgezet voor mensen, die geen hoop meer op genezing hebben en in hun laatste levensfase
verkeren. Een verblijf in het ziekenhuis of een andere gezondheidsinstelling is dan vaak minder gewenst. Als de
verzorging van de stervende te zwaar wordt voor de naaste omgeving, biedt het hospice een uitstekend alternatief.
Wat doet het hospice
Het hospice wil zoveel mogelijk een thuis bieden aan de gast die nog maar kort te leven heeft. De gast krijgt een
ruime, prettige kamer met een mooi uitzicht op de natuur. Vrijwilligers, de thuiszorg en de huisarts zorgen voor alle
noodzakelijke verzorging en ondersteuning. Partner, familie, vrienden en kennissen zijn in overleg dag en nacht
welkom.
Is er medische verzorging
Voor de professionele verpleegkundige en medische verzorging wordt een beroep gedaan op de thuiszorg en de
huisarts. Ook andere professionele hulp die anders thuis gegeven zou worden, wordt verleend in het hospice. Zoals
bijvoorbeeld geestelijke zorg. De normale dagelijkse verzorging wordt gedaan door vrijwilligers. Zij zorgen voor
hulp bij het eten en drinken en voor een prettige sfeer.
Voor meer info zie:
http://www.hospice-emmen.nl
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