
Hebt u in uw laatste 
 levensfase behoefte aan 
privacy, rust en specialis
tische zorg? De hospices 
van TriviumMeulenbeltZorg 
bieden u dit en helpen om 
uw klachten te verlichten. 

Aanmelding 
Voor opname in een hospice is 
een positief oordeel (indicatie) 
nodig van het Centrum Indicatie
stelling Zorg (CIZ). Deze indicatie 
moet u zelf aanvragen, samen 
met uw huisarts of specialist 
uit het ziekenhuis. Ook de zorg
bemiddelaars van TMZ kunnen 
u helpen bij het indienen van een 
aanvraag. Verder geven zij u graag 
meer  informatie. 
Uw huisarts of  specialist kan u 
vervolgens aanmelden bij onze 
hospice door  contact op te nemen 
met de hospicearts. Wilt u eerst 
een rondleiding? Maak gerust een 
afspraak. 

Kosten
Het grootste deel van de kosten 
voor uw verblijf krijgt u betaald 
uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Daarvoor is 
het nodig dat het CIZ een positief 
oordeel geeft over uw opname.

Roparun Hospice TMZ
Bezoekadres:  
Boerhaavelaan 85
7555 BK  Hengelo
Tel. 0900  2 453 453

Hospice Het Meulenbelt
Bezoekadres: 
Vriezenveenseweg 176
7602 PV  Almelo
Tel. 0900  2 453 453

Zorgsteunpunt 
Het Noabershoes 
Bezoekadres: 
Zwanenbelt 37
7607 JW  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

Zorgsteunpunt 
De Riet
Bezoekadres:  
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Contactgegevens  
    van TMZ:

Uw verblijf bij ons 
 proberen we, zo  goed als 
dat kan, te laten lijken op 
uw situatie thuis. Hospice

“Gericht op de  kwaliteit 
van uw leven”
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Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne

Voor vragen en meer informatie, neem contact op met onze zorgbemiddelaars:

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorgsteunpunt  
Het Dijkhuis 
Bezoekadres: 
’t Dijkhuis 1
7622 CM  Borne
Tel. 0900  2 453 453

Zorgsteunpunt 
Thiems Inn
Bezoekadres: 
Bevrijderslaantje 6
7551 KT  Hengelo
Tel. (074) 245 35 87

Zorgsteunpunt  
Garvesingel
Bezoekadres: 
Garvesingel 188
7672 BJ  Vriezenveen
Tel. 0900  2 453 453



Hospices 
Bent u door ziekte in de laatste fase van uw leven, dan wilt u deze 
tijd het liefst thuis doorbrengen. Is dat niet meer haalbaar door de 
zwaarte van de zorg of de nodige specialistische hulp, dan is een 
hospice van TriviumMeulenbeltZorg, kortweg TMZ, een goede optie. 
Het Roparun Hospice TMZ in Hengelo en Hospice Het Meulenbelt in 
Almelo bieden u privacy en rust in een huiselijke sfeer. 

In de Hengelose hospice vindt u zeven, in Almelo vier, ruime 
eenpersoons kamers met eigen douche en toilet. Elk appartement 
biedt maximale privacy en ruimte voor uw persoonlijke spullen. 
Verder heeft uw kamer in het Roparun Hospice een kleine, beschutte 
tuin. In Het Meulenbelt hebt u een eigen toegang naar een buiten
terras. Ook kunt u een gast laten logeren en gebruikmaken van de 
gemeenschappelijke huiskamer en keuken. De hospices liggen in een 
groene omgeving en hebben een eigen ingang.

TriviumMeulenbeltZorg

behoeften. Onze medewerkers pro
beren hieraan tegemoet te komen, 
binnen de mogelijkheden die zij en 
onze organisatie hebben. Uw verblijf 
bij ons proberen we, zo goed als dat 
kan, te laten lijken op uw situatie 
thuis. Uw eigen manier van leven 
kunt u dan ook zo veel mogelijk 
aanhouden. Bezoek op uw kamer 
ontvangen is bijvoorbeeld op elk 
moment van de dag of nacht moge
lijk. Ook bepaalt u zelf uw daginde
ling binnen de ruimte die de afdeling 
hiervoor biedt. 

Opname
Bij uw opname houdt TMZ een 
intakegesprek en noteren wij een 
aantal van uw gegevens. Ook in
ventariseren we welke hulpvragen u 
hebt. Deze gegevens leggen wij vast 
in een zorgdossier, dat u kunt inzien. 
Ook geven we u graag aanvullende 
uitleg. Uw gegevens houden wij ver
der geheim. 

Uw wensen
Palliatieve zorg staat voor specifieke 
zorg in de laatste levensfase. In de hos
pices van TMZ ontvangt u professionele 
zorg om uw lichamelijke en geestelijke 
klachten zoveel mogelijk te verlichten. 
Daarbij geeft de door u gewenste kwali
teit van leven de richting aan. 

Zorgteam
In de hospice bent u omringd door 
een zorgteam. Zo staat er een ver
pleeghuisarts voor u klaar, die  speciaal 
is opgeleid voor palliatieve zorg. Daar
naast kan het deskundige team bestaan 
uit verpleegkundigen, verzorgenden, een 
fysiotherapeut, een geestelijk verzor
ger en een psycholoog. Zij zijn 24 uur 
per dag aanwezig. Verder ontvangt u 
ondersteuning van vrijwilligers en kunt 
u contact houden met uw huisarts. Wel 
is de verpleeghuisarts eindverantwoor
delijk voor uw (medische) zorg.

Geestelijke hulp
Voor ondersteuning bij levens vragen 
kunt u een beroep doen op uw eigen 
predikant, uw pastor of de geestelijk 
verzorger in de hospice.

Leven zoals u gewend bent
De kwaliteit van uw leven is onze 
leidraad. Dit betekent dat u als gast 
centraal staat met al uw wensen en 

Zorgplan
De volgende stap is het samen 
opstellen van een zorgplan. Hierin 
staan de afspraken die u en wij 
maken over de zorgverlening, 
behandeling, ondersteuning en de 
dagactiviteiten. 

Familie en naasten
Familie en naasten kunnen tijdens 
uw verblijf in de hospice natuurlijk 
ook betrokken blijven bij de zorg. 
Daarnaast hebben zij soms be
hoefte aan ondersteuning, bege
leiding en nazorg. Ons zorgteam 
staat hen daarom bij en biedt 
graag een luisterend oor.

TriviumMeulenbeltZorg biedt zorg 
thuis en in verpleeg en verzorgings
huizen in de gemeenten  Almelo, 
Borne, Hengelo, Tubbergen en 
 Twenterand.

Voor wie?
Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u een beroep doen op een 
 hospice van TMZ als:
•	uw	levensverwachting	medisch	gezien	minder	dan	drie	 

maanden is; 
•	genezing	of	verbetering	door	medische	behandeling	niet	meer	

mogelijk is;
•	het	wonen	thuis,	in	een	verzorgingshuis,	ziekenhuis	of	ergens	

anders	niet	langer	mogelijk	of	geschikt	is	door	uw	gezondheids-
problemen	(vaak	ook	door	onvoldoende	mantelzorg);

•	tijdelijke	verlichting	van	mantelzorg	nodig	is;
•	tijdelijke	opname	nodig	is,	bijvoorbeeld	om	medicijnen	tegen	

pijn in te stellen.


