Issoria lathonia, kleine parelmoervlinder,
is een trekvlinder die onder andere in het
duingebied huist. Hij dankt zijn naam aan
de mooie parelmoerachtige vlekken op de
onderkant van zijn achtervleugels.
De naam Issoria is niet zomaar gekozen. De
vlinder staat in veel culturen symbool voor
wederopstanding. Een vlinder die uit zijn
cocon kruipt en naar het licht opstijgt wordt
gezien als verbeelding van het sterven van de
mens.

Lidmaatschappen en samenwerking
Hospice Issoria is aangesloten bij:
• Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Nederland (VPTZ)
• Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Zuid
Holland Noord

Adres en bereikbaarheid
Hospice Issoria
Burggravenlaan 11
2313 HM Leiden
Tel
Fax

071 – 514 22 75
071 – 513 76 50
info@issoria.nl
Hospice Issoria
www.issoria.nl

Rekeningnummer Stichting Hospice Issoria:
IBAN NL70RABO0395934559
Kamer van Koophandel:
28096803

Ook voor later
Ook na uw overlijden kunnen uw naasten
bij Issoria terecht. Om nog eens te praten
over hoe het was en hoe het nu gaat. Er
zijn vrijwilligers die rouwondersteuning
bieden. U kunt hierover meer lezen op
onze website of in onze folder ‘Ruimte
voor rouw’.
Steun Issoria
De Stichting Vrienden van Issoria ondersteunt Hospice Issoria financieel. Zij werft
daartoe inkomsten via onder andere
sponsors, fondsen, donateurs en acties.
U kunt ons helpen door Vriend (donateur)
te worden van Issoria. Hiervoor kunt u zich
aanmelden door een e-mail te sturen aan
vriendenvanissoria@gmail.com.
U kunt ook éénmalig een gift storten op
rekeningnummer NL75ABNA0892838426
ten name van Stichting Vrienden van
Issoria, Leiden.
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Informatie over Hospice Issoria

Uw verblijf in Hospice Issoria

Is een naaste in uw omgeving ongeneeslijk ziek? Of bent u misschien zelf ziek en is
er geen behandeling meer mogelijk?
Het is ingrijpend om afscheid te nemen
van het leven en van elkaar. Er komt
emotioneel veel op u af en tegelijkertijd moeten er in korte tijd praktische,
maar ook moeilijke beslissingen worden
genomen. Zoals de vraag waar u of uw
naaste tijdens de laatste levensfase woont
als thuis blijven niet meer mogelijk blijkt.
Een hospice kan - vooral door de kleinschalige opzet - een gastvrij en huiselijk
alternatief zijn.

Persoonlijke sfeer
U kunt uw eigen kamer met douche en toilet naar wens aankleden met persoonlijke
spulletjes. Natuurlijk kunt u ook gebruik
maken van de faciliteiten van de rest van
het huis. Uw dag kunt u naar eigen inzicht
indelen.

Wat is een hospice
Een hospice is een woonhuis voor mensen
die binnen korte tijd verwachten te sterven. Een huis met liefde en aandacht voor
de kwaliteit van het leven. In Hospice Issoria is uw verzorging afgestemd op uw wensen en behoeften, waarbij de zorg voor
lichaam en geest even belangrijk is. Het is
een plek waar u ‘gewoon uzelf’ kunt zijn en
waar u zich veilig en geborgen kunt voelen. Een huis waar bijna alles mag en waar
zeker niks moet.
Het huis
Hospice Issoria is gevestigd in een sfeervol
monumentenpand dicht bij het centrum
van Leiden. Vanuit het huis kijkt u uit op
een grote tuin. Er zijn zeven gastenkamers
met eigen sanitaire voorzieningen, een lift,
een huiskamer en een stilteruimte. Ook is
er plaats voor logés. Het huis is aangepast
en ingericht naar de moderne eisen van
verpleging en verzorging.

Uw naasten dichtbij
Het is fijn om ook in de Hospice uw
familie en vrienden om u heen te hebben.
Om te praten, herinneringen te delen of om
gewoon samen te zijn. In Issoria kunt u hen
ontvangen, zo veel en zo vaak u wilt. Er is
een logeerkamer voor uw naasten, maar
het is ook mogelijk dat uw dierbare bij u op
de kamer slaapt.
Uw verzorging
In Hospice Issoria staat een hecht team van
vrijwilligers en professionals dagelijks voor
u klaar.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn van groot belang in de
hospice. Zij nemen de meeste dagelijkse
werkzaamheden voor hun rekening. Zij
helpen u bij de verzorging en proberen
een sfeer te scheppen waarin u zich op uw
gemak kunt voelen. Als u ergens behoefte
aan heeft, kunt u dat aan de vrijwilligers
kenbaar maken. Dat mag van alles zijn. Van
een praatje, een wandeling tot het doen
van een boodschap.
Verpleegkundigen
Een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen van ActiVite neemt in nauw
overleg met u en/of uw naasten en voor
zover u dat wilt, de benodigde verpleeg-

kundige zorg op zich. Er is 24 uur per dag
een verpleegkundige in Issoria aanwezig.
Huisarts
Vanuit de gedachte dat alles zoveel mogelijk doorgaat zoals u thuis gewend bent,
houdt u in Issoria uw eigen huisarts. Als dit
niet lukt, bijvoorbeeld omdat de huisarts te
ver weg woont, dan zorgt Issoria voor een
vervangend huisarts.
Leiding
De algehele leiding van de hospice is
in handen van de directeur, daarbij ondersteund door coördinatoren en een
administratief medewerker.
Voor wie is Issoria?
Hospice Issoria is er voor iedereen die
op korte termijn verwacht te overlijden.
Iedereen is welkom, ongeacht overtuiging,
achtergrond, leeftijd, godsdienst of
financiële situatie.
U heeft een indicatie van uw huisarts of
behandelend specialist nodig. Deze wordt
afgegeven als ingeschat wordt dat uw
levensverwachting rond de drie maanden
of korter is.
Als er plaats is, kunt u binnen enkele
dagen terecht in Issoria. In geval van een
wachtlijst kunnen we desgewenst ondersteuning bieden in uw thuissituatie.
U kunt hierover meer lezen op onze website of in de brochure ‘Issoria thuis’.
Nader kennismaken
Deze folder geeft u een eerste indruk van
Hospice Issoria. Mocht u meer willen weten
kijk dan op onze website www.issoria.nl.
Daar kunt u bijvoorbeeld aan de hand van
een filmpje een indruk krijgen van het huis,
de kamers en de tuin. Of neem contact met

ons op. U kunt een afspraak maken voor
een kennismakingsbezoek. Zo kunt u zien,
horen en ervaren hoe het er in Hospice Issoria aan toegaat. Desgewenst kan één van
de coördinatoren ook bij u thuis langskomen.
Financiën
De meeste kosten voor verpleging en
behandeling worden vergoed uit uw
ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat
u al een WLZ-indicatie heeft. Dan betaalt
u voor verpleging een eigen bijdrage die
afhankelijk is van uw inkomen.
Dan zijn er nog de verblijfskosten voor
wonen, eten, kleding wassen, telefoon en
dergelijke. Voor deze dagelijkse kosten
vragen we een eigen bijdrage. Veel
aanvullende polissen van ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel van)
deze bijdrage.
Mochten uw eigen inkomsten ontoereikend zijn om de eigen bijdrage volledig
te betalen, dan zoeken wij met u naar een
passende oplossing. De kosten mogen
geen belemmering zijn voor een verblijf in
Issoria.

