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Hospice Koriander
Hospice Koriander is een gespecialiseerde 
zorgvoorziening die er op is gericht om 
het gasten in de laatste periode van 
hun leven zo comfortabel mogelijk te 
maken. Ons hospice heeft een eigen 
ingang en is onderdeel van verpleeghuis 
De Wijngaard. Een prachtige plek, waar 
gasten in hun laatste levensfase worden 
verzorgd en begeleid. Hier kunnen gasten 
zich voorbereiden op het levenseinde en 

op een waardige manier afscheid nemen. 
Ook voor familie en vrienden die bij dit 
proces betrokken zijn, is dit een zorgzame 
en gastvrije plek. We bieden zorg op maat, 
die zich door persoonlijke aandacht en 
symptoombestrijding, richt op het nastreven 
van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. 
In een huiselijke sfeer wordt met deskundige 
zorg en begeleiding aangesloten bij de 
specifieke wensen en behoeften van gasten 
en hun naasten. 



Voor wie is een hospice? 

Ondanks goede professionele zorg 
thuis, zijn er situaties denkbaar waarin 
sterven in de thuissituatie niet mogelijk 
of wenselijk is. Hospice Koriander 
biedt dan een goed alternatief. We 
zijn er voor mensen die in de laatste 
fase van hun leven zijn gekomen 
en een levensverwachting hebben 
van ongeveer drie maanden. Dit 
betekent echter niet dat een verblijf 
bij de Koriander niet langer kan duren. 
Het verblijf wordt tweewekelijks 
geëvalueerd en multidisciplinair 
besproken. De medische zorg 
wordt in het hospice overgenomen 
door een van de specialisten 
ouderengeneeskunde die tevens 
kaderarts palliatieve zorg is.



Accolade Zorg

De Wijngaard is onderdeel van 
Accolade Zorg. Accolade staat voor 
liefdevolle zorg. Dagelijks zorgen wij 
met liefde voor ouderen en mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. 
Uw welzijn staat voorop, op onze zes 
locaties en wanneer we bij u thuis zorg 
verlenen. Onze christelijke identiteit is 
de basis voor alles wat wij doen.



Huiselijke sfeer 

Hospice Koriander biedt plaats 
aan negen gasten. Zij verblijven in 
een éénpersoonskamer en kunnen 
daarnaast gebruik maken van de 
gezamenlijke huiskamer. Vanuit alle 
kamers is er de mogelijkheid om met 
bed of rolstoel verplaatst te worden 
naar andere ruimten of desgewenst 
naar buiten. De kamers zijn voorzien van 
meubilair, TV/audio, wastafel, telefoon- 
en internetaansluiting en kunnen 

met persoonlijke bezittingen worden 
ingericht om zo een herkenbare en 
huiselijke sfeer te creëren. De sfeervol 
ingerichte huiskamer biedt ruimte voor 
eventuele gezamenlijke maaltijden, 
ontmoeting en ontspanning. Als 
u een verblijf voor uzelf of uw 
naaste overweegt, bent u van harte 
welkom voor een rondleiding en 
een oriënterend gesprek met onze 
zorgverleners.



Zorg en aandacht

Onze zorg kenmerkt zich door 
liefdevolle zorg, respect en aandacht. 
Een toegewijd professioneel team van 
verzorgenden en verpleegkundigen 
dat specifiek is opgeleid voor het 
verlenen van palliatieve zorg. Onze 
zorg wordt regelmatig ondersteund 
door vrijwilligers. Hierin hebben we 
een mooie samenwerking met de NPV 
(Nederlandse Patiëntenvereniging). 
Samen dragen we er zorg voor het u en 
uw naaste zo comfortabel mogelijk te 
maken



Als familie kunt u blijven slapen

Familie of andere naasten kunnen 
indien nodig blijven slapen. Dat kan in 
onze speciale logeerkamer, met een 
stretcher op de kamer of met een speciaal 
koppelbed. Dit bed wordt gekoppeld aan 
het hoog-laag bed van de gast, hierdoor 
ontstaat er een tweepersoonsbed. 

Voor bezoek
Bezoek mag bij de Koriander 24 uur per 
dag binnen lopen. De Wijngaard waar de 
Koriander deel van uitmaakt heeft een 
eigen brasserie waar u gebruik kunt maken 
van lekkere maaltijden, vers gemaakt in 
onze eigen keuken. Uiteraard staat er altijd 
koffie en thee klaar op de koffietafel, u 
mag dat pakken zoveel als u wilt.



Levensvragen

Het kan zijn dat tijdens uw verblijf vragen en/of emoties bij u naar boven komen die te 
maken hebben met zingeving en/of geloof. U hebt bijvoorbeeld vragen als: wat is de zin 
van deze situatie, van mijn lijden? Waar ben ik bang voor? Wat komt er hierna? Of vragen 
als: Hoe kan ik mijn leven goed en zinvol afronden? Wat is nog niet af? Hoe neem ik goed 
afscheid? Het kan zijn dat u over deze vragen in vertrouwen wil praten. Speciaal voor al 
deze vragen hebben wij een geestelijk verzorger of een psychosociaal hulpverlener op onze 
locatie aanwezig. 



Nazorg

Na overlijden wordt de zorg overgedragen aan de begrafenisondernemer van uw keuze. 
De begrafenisondernemer zal binnen 24 uur de gast uitgeleiden uit het hospice. Uiteraard 
geven we de mogelijkheid aan naasten om na een aantal weken terug te kijken op de 
tijd in het hospice. Voor veel naasten is deze terugblik waardevol en helpt het hen bij 
het verwerken van hun verlies. Een keer per half jaar herdenken we alle gasten die zijn 
overleden in een speciale herdenkingsdienst, nabestaanden worden daar vrijblijvend voor 
uitgenodigd. 



Faciliteiten

• Pastorale zorg: Gods liefde staat centraal in 
onze zorg. Daarom beschikken we op elke 
locatie over een geestelijk verzorger met wie 
u persoonlijke gesprekken kunt voeren over 
zingeving en geloofszaken.  

• Gebruik van de brasserie of een maaltijd 
samen in het hospice. 
  

• Groen bosrijk terrein voor wandelingen in de 
nabijheid. 
 

• Minimaal drie keer per week zijn er 
vrijwilligers aanwezig van de NPV.  
 

• Pedicure /kapper: indien gewenst komen die 
op de kamer van de gast. 

 

• Wensdieet: de diëtiste van de Accolade 
behandeldienst is hierbij betrokken.  
 

• Kerkdienst: Iedere zondag is de kerkdienst 
in de Wijngaard te bezoeken of mee te 
luisteren via de TV. 
 

• Accolade behandeldienst met o.a. 
fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 
diëtist,  muziektherapeut, maar ook artsen 
gespecialiseerd in palliatieve zorg.  
 

• Wensambulance: voor laatste wensen van 
terminale cliënten



Voor meer informatie kijk op onze website
www.accoladezorg.nl

Vrienden worden van Accolade? 

Scan de QR-code!



Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met onze zorgconsulenten.

Dennenweg 2
3735 MR Bosch en Duin

0306973400 


