
Een warm thuis voor mensen 
in de laatste levensfase



Tuinroos in bloei in onze 
prachtige tuin



De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven 
thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden 
dan ook. Dan biedt Hospice Kajan in Hilversum uitkomst. Hier 
krijgen mensen in hun laatste levensfase alle zorg die ze nodig 
hebben. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten 
zich welkom voelen.

Hospice Kajan 



De tuinzijde van onze 
gezamenlijke woonkamer



Hospice Kajan is een high care hospice, met een vast team van 
gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit team zet zich 24 uur 
per dag met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven in de 
laatste levensfase voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te 
laten zijn. Naast de zorg voor lichamelijke ongemakken, is er veel 
ruimte en aandacht voor de psyche, de emoties en de sociale 
context van de bewoners.

Een gastvrij en liefdevol thuis
U vindt Hospice Kajan aan de Borneolaan, in een rustige woonwijk 
vlakbij het station en centrum van Hilversum. Een karakteristieke villa 
met een mooie, grote tuin. Als bewoner heeft u een eigen kamer met 
badkamer, deze zijn licht en ruim. Uw bezoek is altijd welkom, familie en 
vrienden kunnen na overleg mee-eten aan de grote, gezellige eettafel. 
Uw wensen zijn leidend: of het nu om de dagindeling, de maaltijden of 
de bezoektijden gaat. Onze mensen staan voor u klaar, maar dringen 
zich niet op.

Ruimte voor wat echt belangrijk is
 ▪ Een vertrouwd (t)huis, warm 

en veilig
 ▪ Uw wensen staan centraal
 ▪ Waardig met naasten het 

leven afronden
 ▪ 24 uur per dag hoogwaardige 

verpleging en verzorging
 ▪ Deskundige high care pallia-

tieve zorg
 ▪ Onze mensen staan altijd 

voor u klaar,  zonder zich op te 
dringen



Zorg in Hospice Kajan
Deskundige zorg
De huisartsen en onze in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleeg-
kundigen zijn verantwoordelijk voor de medische zorg. Ze worden 
bijgestaan door vrijwilligers die ervoor zorgen dat het de bewoner en 
zijn of haar naasten aan niets ontbreekt. Familieleden en vrienden 
kunnen desgewenst blijven meehelpen in de zorg. Wekelijks kunt u met 
onze geestelijk verzorger spreken. Ook is paramedische ondersteuning, 
creatieve begeleiding en extra psychosociale ondersteuning beschikbaar.

Medische zorg
Uw eigen huisarts kan u blijven begeleiden, dit geldt voor alle huisartsen 
in Hilversum. Als u niet in de gemeente Hilversum woont, kan één van de 
drie aan het hospice verbonden huisartsen de verantwoordelijkheid van 
uw huisarts overnemen. Uiteraard is uw eigen huisarts altijd welkom om 
u te bezoeken. 

Verpleegkundige zorg
Onze tien vaste verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorgverlening in 
de palliatieve fase. Dit team is 24 uur per dag aanwezig voor de dagelijkse 
zorgverlening. Zij worden in de zorg ondersteund door onze vele 
zorgvrijwilligers.

Vrijwilligers
De vrijwilligers in Hospice Kajan zijn 
belangrijk. Zij zetten zich op veel 
verschillende plaatsen actief in voor 
onze bewoners en hun naasten. 
Zij zorgen voor rust, warmte en 
begrip en brengen ieder hun eigen 
levenservaring en kennis mee. Onze 
vrijwilligers zijn geschoold in het 
bieden van palliatieve zorg.



Geestelijke zorg
Naast uw eigen geestelijk verzorger kunt u spreken met onze geestelijk 
verzorger. Hij komt wekelijks of vaker als u dat wilt. Gewoon om er te zijn 
voor degenen die daar behoefte aan hebben.

Complementaire zorg
Complementaire zorg betekent letterlijk aanvullende zorg, zorg die als 
doel heeft het welbevinden van de bewoner te vergroten. Deze zorg kan 
pijn, onrust, angst, slapeloosheid en vermoeidheid draaglijker maken. 
In Hospice Kajan wordt gebruik gemaakt van aromatherapie, hand/
voetmassage en beeldende begeleiding.

Afscheid en nazorg
We overleggen met u en uw naasten over uw persoonlijke wensen en die 
van hen. Als de nabestaanden geen actieve rol in de laatste zorg kunnen 
of willen spelen, neemt de verpleegkundige dit met een vrijwilliger over. 
Ook overleggen we met de uitvaartondernemer van uw keuze over 
de uitgeleide. Na overlijden ontvangen de naasten een ‘Handreiking 
rouwverwerking’ en vragen we hen of ze een nagesprek wensen. 

Een bewonerskamer in Hospice Kajan



Kookvrijwilligers zorgen elke dag voor 
een verse maaltijd



Persoonlijke aanmelding 
en opname
Het is altijd mogelijk om een afspraak voor een oriënterend gesprek 
en een rondleiding te maken. Hospice Kajan biedt onderdak en zorg 
aan maximaal zeven bewoners. Iedereen vanaf 18 jaar met een door 
een arts aangegeven levensverwachting korter dan drie maanden 
is welkom, ongeacht zijn of haar levensovertuiging en culturele 
achtergrond.

Aanmelden
U kunt zich persoonlijk aanmelden of een naaste vragen om ons te bellen 
of een e-mail te sturen naar info@hospicekajan.nl. Ook uw huisarts, het 
ziekenhuis of de thuiszorg kan u aanmelden. Vervolgens maken wij een 
kennismakingsafspraak in het hospice. Als dit niet mogelijk is, spreken 
we elkaar telefonisch of bezoeken we u thuis of in het ziekenhuis. Dan 
bespreken we uw zorgvraag en de mogelijkheid van een opname in het 
hospice.

Opname
De verblijfsduur van bewoners varieert van een dag tot een aantal maanden. 
Meestal kan de opname snel plaatsvinden. Bij meerdere aanmeldingen 
tegelijk kan een wachtlijst ontstaan. Dan kunnen we in overleg naar andere 
mogelijkheden zoeken. Op de opnamedag helpt een verpleegkundige u bij 
het betrekken van uw kamer. Zij maakt u wegwijs in het hospice en neemt 
samen met u en wellicht uw naaste de zorgovereenkomst door.

Eigen bijdrage en vergoeding
Uw zorgverzekeraar  vergoedt hospicezorg als de levensverwachting 
minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 
30,- euro per dag voor de verblijfkosten in Hospice Kajan. Steeds meer 
zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een 
aanvullend pakket opgenomen. Is de eigen bijdrage een probleem? 
Bespreek dit met ons, dan vinden we samen een oplossing.



Voor zorgverleners 
Heeft uw patiënt palliatieve zorg nodig en is er sprake van een 
indicatie voor terminale palliatief zorg? Neem rechtstreeks 
contact met ons op. Wij kunnen vaak inspelen op acute situaties. 
U kunt patiënten aanmelden via info@hospicekajan.nl, 
telefonisch op 035 - 672 87 55 of via het aanmeldformulier op  
de website, www.hospicekajan.nl.

Voordat iemand opgenomen wordt, hebben we de medische gegevens 
nodig. Dit zijn bijvoorbeeld de specialistenbrieven en PA-uitslagen van 
het afgelopen jaar. Deze gegevens komen in het zorgdossier. Verder is een 
uitgebreide overdracht of ontslagbrief van de behandelend arts vereist. 
Dit is nodig om goede medische zorg te waarborgen.

We zien graag dat de huisarts in Hilversum ook binnen het hospice 
behandelaar blijft. Desgewenst kan de huisarts de medische 
verantwoordelijkheid overdragen aan een van de drie aan het hospice 
verbonden huisartsen. Wij werken samen met de drie huisartsen uit het 
Medisch Centrum Dudokpark in Hilversum. Huisartsenpost Blaricum 
verzorgt de avond-, nacht – en weekendzorg, zo nodig in samenwerking 
met het Consultteam Palliatieve Zorg Midden-Nederland. 



Draagt u Hospice Kajan ook  
een warm hart toe?
Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van 
vrijwilligers. Onze kosten worden deels gedekt door de 
zorgverzekeraar en de eigen bijdragen voor verblijfkosten. 
Daarnaast steunen we op giften die we ontvangen van mensen 
die zich betrokken voelen bij het hospice en onze palliatieve zorg 
een warm hart toedragen. Wij waarderen deze vrijgevigheid ten 
zeerste. Met uw steun kunnen we zorgen voor een zo prettig 
mogelijk verblijf voor onze bewoners en hun naasten.

Word vriend
Draag structureel bij aan de zorg in het hospice en word vriend van de 
Stichting Vrienden van Hospice Kajan. Zij maken o.a. de coulanceregeling 
mogelijk, ter ondersteuning van degenen die de eigen bijdrage niet 
kunnen betalen. Dat kan al vanaf 25,- euro per jaar, maar een hogere 
bijdrage is uiteraard welkom. U kunt uw jaarlijkse bijdrage rechtstreeks 
overmaken naar rekeningnummer NL26 INGB 000 9182930 ten name 
van Stichting Vrienden van Hospice Kajan. Lees meer over onze vrienden 
op www.hospicekajan.nl/steun-ons/word-vriend

Doe een gift
Dat kan online via www.hospicekajan.nl/steun-ons/online-doneren. 
Natuurlijk kunt u uw donatie ook rechtstreeks overmaken naar 
rekeningnummer NL85 INGB 000 4924247 ten name van Stichting 
Hospice Kajan. Op onze website bieden wij de mogelijkheid om online  
te doneren. 

Vrijwilliger worden bij Hospice Kajan?
Wilt u uw aandacht en energie ook graag inzetten binnen het hospice? 
Christien de Groot, coördinator vrijwilligers, vertelt u graag meer over dit 
waardevolle werk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 035 - 672 87 53.



Borneolaan 18 
1217 HA Hilversum 
Tel. 035 - 672 87 40  
info@hospicekajan.nl 
www.hospicekajan.nl


