Brochure voor
huisartsen

U levert zorg voor uw patiënt in hospice Heuvelrug
Voor een optimale samenwerking wordt uw aandacht voor
het volgende gevraagd:
•

Wilt u zo mogelijk uw visites plannen tussen 10.30 en 13.00
uur of na 16.00 uur?

•

Uw aanwezigheid bij het Multi Disciplinair Overleg is
wenselijk. Dit overleg vindt eenmaal per twee weken plaats
op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur en duurt circa
15 minuten per patiënt. Het exacte tijdstip overleggen wij met
u als dat aan de orde is.

•

Tijdens dit MDO wordt gewerkt met de methodiek
besluitvorming in de palliatieve fase van het integraal
Kankercentrum Nederland.

•

Op het hospice worden de adviezen en protocollen
palliatieve zorg van de Vereniging van Integrale
Kankercentra gehanteerd, die ook te vinden zijn op
www.pallialine.nl. Dit helpt om de zorg deskundige en
eenduidig uit te voeren.

•

Graag ontvangen wij bij opname van uw patiënt een recent
uittreksel va de medische voorgeschiedenis.

•

Apotheek De Hoge Dennen verzorgt alle medicatie voor het
hospice. De dag voor opname brengt de apotheek de
medicatie van de nieuwe gast voor ons in kaart. Het kan
voorkomen dat de apotheek daarbij uw hulp inroept. Het
hospice faxt de bestelling van de voorgeschreven medicatie

en eventuele herhaalmedicatie naar de apotheek. De
apotheek faxt de bestelling voor akkoord door naar uw
praktijk. Aan u wordt gevraagd om deze bestelling liefst
dezelfde dag te accorderen, om te zetten in een (digitaal)
recept en te sturen naar Apotheek De Hoge Dennen.
Telefoon 030- 69 215 77. Fax 030- 69 774 63

Ter info
•
Op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg, Regio
Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht, kunt u de vrije plaatsen
van alle hospices in de regio vinden. www.netwerk
palliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Zorginuwregio/Hospi
cesvrijeplaatsen.aspx
•

Hospice Heuvelrug meldt beschikbare plaatsen ook op
www.zorgspoor.nl

•

Het hospice neemt patiënten op met een levensverwachting
korter dan drie maanden. Aan u wordt gevraagd deze
levensverwachting zo goed mogelijk in te schatten, om
eventuele latere uitplaatsing naar een passender
verblijfsplek te voorkomen.

•

In nauw overleg en onder bepaalde voorwaarden is het in
ons hospice mogelijk uw patiënt aan te melden voor het
ondergaan van euthanasie binnen 1 à 2 dagen.
Eén van de voorwaarden is dat de hele procedure voor
euthanasie afgerond is en dat de eigen huisarts (of arts van
de levenseinde kliniek) de euthanasie uitvoert.

•

U kunt algemene informatiefolders van het hospice
verkrijgen voor in de wachtkamer via info@hospiceheuvelrug.nl
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