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“Wij willen u allemaal heel har-

telijk bedanken voor de lieve en 

goede zorgen van mijn vrouw 

en onze moeder. Iedereen was 

even lief voor haar.”  

 

De heer Van Vliet en kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In de korte tijd dat we jullie 

hebben leren kennen, hebben 

jullie een plekje in ons hart ver-

overd. Jullie hebben onze beide 

ouders ontzettend goed ver-

zorgd. Bedankt voor de gedeel-

de zorg.”  

 

Theo en Gerda Hoogma 

 

 

Mensen die nog maar kort te leven hebben, vinden in het Hospice 

Scheveningen een geborgen plek. Het hospice is er voor elke inwo-

ner van Scheveningen, Den Haag en omgeving die ouder is dan 

achttien jaar. De medewerkers gaan respectvol om met iedere le-

vensovertuiging, culturele achtergrond en leefstijl.  

 

Hospice Scheveningen is warm en huiselijk en de verzorging staat 

voor de best mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet 

meer mogelijk is. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de 

week, met een team van professionals. 

 

Hospice Scheveningen beschikt over acht volledig ingerichte een-

persoonskamers voorzien van een eigen badkamer. U heeft de mo-

gelijkheid uw eigen sfeer te creëren. In overleg kijken wij of uw 

huisdier mee kan komen. 

 

Het hospice kent geen bezoekuren: familie is altijd welkom.  

 

U kunt gebruik maken van wifi, het sfeervolle restaurant, een 

prachtige tuin en een kapper. 

 

 

Samenwerking 
 

Bosch en Duin werkt op het gebied van palliatieve hospice-zorg 

samen met ziekenhuizen in de regio. Ook is er contact met lande-

lijke en regionale netwerken voor palliatieve zorg. Medewerkers 

van het hospice zijn hierdoor goed op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg, zoals bijvoor-

beeld pijnbestrijding. 

 

Hospice Scheveningen 
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“Lieve medewerkers en vrijwil-

ligers. Heel veel dank voor de 

altijd goede en lieve zorg voor 

mijn man en mijn vader. Acht 

maanden lang hebben wij ons 

bij jullie ‘thuis’ gevoeld, met na-

me door jullie steun aan ons.”  

 

Mevrouw Van Rooijen en  

dochter Moniek 

 

 

 

 

 

Afdelingshoofd: Anita Rip 

 

Hospice Scheveningen 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ  Den Haag 

www.hospicescheveningen.nl 

tel. 070 - 306 10 20 

 

 

Respect Zorggroep 

Postbus 84050 

2508 AB  Den Haag 

info@respectzorggroep.nl 

 

 

Deskundigheid 
 

In Hospice Scheveningen werken verpleegkundigen en verzorg-

den die gespecialiseerd zijn in zorg in de laatste levensfase.  Ver-

der kan het hospice de deskundigen inschakelen van Bosch en 

Duin, zoals: 

 

● artsen 

● psychologen 

● maatschappelijk werk 

● geestelijke verzorging 

● ergotherapie 

 

Faciliteiten kamers 
 

De eenpersoonskamers in Hospice Scheveningen hebben de vol-

gende faciliteiten: 

 

●  Oppervlakte ongeveer 25 m2 

●  Badkamer 

●  Hoog-laagbed 

●  Linnenkast 

● Slaapbank 

●  Kluisje 

●  Televisie (tegen vergoeding) 

● Hospice beschikt over een eigen tuin  

 

 

Onze medewerkers heten u welkom! 
 

De medewerkers en vrijwilligers van Hospice Scheveningen staan 

voor u klaar.  

 

Zij helpen u en uw familie graag bij alles wat u nodig heeft of 

wenst. Aarzelt u niet hun hulp in te roepen.  

 

Op de foto van links naar rechts: Anja, Lenie, Gerdien, Wietske, 

Maria, Sita, Ada, Els, Anita, Nel en Thamara. 


