
Wilt u meer informatie?

Neem telefonisch contact op met een
van de coördinatoren

Zorg Thuis
06-25397785 of 06-27408072

Hospice
(0572) 365755 of  06-20134461

Postadres
Monumentstraat 57 b, 8102 AK  Raalte
Telefoon 0572 365755

Kijk op de website www.decirkelraalte.nl
Mail naar info@decirkelraalte.nl

De Cirkel
terminale
zorg

Stichting De Cirkel is een
organisatie voor zorg in
de laatste levensfase,
thuis of in het hospice.

Uw gift voor 
stichting De Cirkel 
kunt u storten op 
rekeningnummer 

NL16 RABO 0113 0618 03



Wie en voor wie zijn wij?
Als u of uw naaste de laatste levensfase bereikt, kiest u zelf welke zorg bij u past. De Cirkel kan 
ondersteuning bieden bij u thuis of in ons hospice. In beide situaties bieden onze vrij willigers 
warme en persoonlijke zorg, passend bij uw wensen. Zij zijn geschoold en ervaren in het 
bieden van hulp en ondersteuning aan mensen van wie het leven eindigt.
Onze vrijwilligers nemen geen verpleegkundige taken over, hiervoor blijft de professionele 
thuiszorg verantwoordelijk (zowel in het hospice als thuis). ‘Er-zijn’ voor de terminaal zieke en 
zijn naasten is het belangrijkste uitgangspunt voor onze zorg: aanwezig zijn, aandacht geven 
en doen wat nodig is.

Zorg Thuis
Thuis zorgen voor een terminaal zieke is 
vaak zwaar. De voorbereiding op het af-
scheid en het voortdurend klaar moeten 
staan, vaak ook in de nacht, vraagt veel van 
de naasten. Stichting De Cirkel kan bij u thuis 
hulp bieden. Onze vrijwilligers kunnen taken 
van de naasten overnemen, hen de ruimte 
bieden om rust te nemen. Dit kan zijn een 
hele nacht waken of een dagdeel aanwezig 
zijn. In overleg met u spreken we passende 
zorg af.

”Vrijwilligers ’s nachts waren voor ons een 
onmisbare schakel. Door hun aanwezigheid 
kon mijn man naar huis komen. Ik kijk er met 
een dankbaar gevoel op terug.“

Een echtgenote

Hoe komt u in aanmerking?
Wanneer uw levensverwachting beperkt is 
(ca. 3 maanden) en u woont in de gemeente 
Raalte of in Wijhe of Haarle, kunnen wij hulp 
bieden bij u thuis. Hulp aanvragen kan recht-
streeks via één van de coördinatoren voor 
zorg thuis. 
Ook de thuiszorg, huisarts of andere hulp-
verleners kunnen u bij ons aanmelden. Wij 
nemen dan, indien gewenst dezelfde dag 
nog, contact met u op. Eén van de coördina-
toren komt bij u thuis kennismaken en bekijkt 
in overleg met u welke zorg geboden kan 
worden. Zorg inzet door onze vrijwilligers is 
op korte termijn, vaak dezelfde dag nog, te 
realiseren.

Hospice
Het hospice van stichting De Cirkel is een 
kleinschalige voorziening in Raalte waar u 
in een warme en huiselijke omgeving in alle 
rust en veiligheid kunt verblijven tijdens uw 
laatste levensfase. Wij hebben plaats voor 
4 mensen.
Ons streven is om het voor u ‘bijna zoals 
thuis’ te laten zijn. Iedere gast heeft een ei-
gen kamer en kan deze met spullen van thuis 
zo persoonlijk mogelijk aankleden. Het ge-
bruik van de keuken en de tuin is gezamen-
lijk. Familie en vrienden zijn altijd welkom. 
De vrijwilligers zijn er om (wanneer gewenst) 
de mantelzorg over te nemen. Dit kan de da-
gelijkse verzorging zijn, het bieden van een 
luisterend oor en het verrichten van lichte 
huishoudelijke taken. De vrijwilliger ‘is er’ 
voor u.
De zorg wordt afgestemd op uw wensen en 
behoeften. Het uitgangspunt is kwaliteit van 
leven met aandacht en tijd voor u. De pro-
fessionele thuiszorg komt voor de verpleeg-
kundige taken (eigenlijk net zoals thuis) en is 
indien noodzakelijk direct oproepbaar.
Uw eigen huisarts is verantwoordelijk voor 
het medische deel van uw zorg. Wanneer 
dit door een te grote afstand niet mogelijk is 
zal na overleg met u een huisarts uit Raalte 
de zorg overnemen. De coördinator van het 
hospice is er voor de dagelijkse leiding en 

regelt voor u de inzet van de professionele 
thuiszorg en de huisartsenzorg.

”Het contact met De Cirkel hebben we als 
heel fijn en begripvol ervaren. Zodra we 
binnenkwamen in het hospice voelden wij 
meteen al de warmte en rustige sfeer die er 
heerst. De vrijwilligers zijn zorgzaam en lief-
devol aanwezig geweest voor mijn vader.“

Een dochter.

Hoe komt u in aanmerking?
In principe kan iedereen terecht. Een arts 
moet hebben ingeschat dat uw levensver-
wachting beperkt is tot maximaal 3 maan-
den.

Wij richten ons in eerste instantie op de 
ruime regio rond Raalte. Woont u hier niet, 
maar heeft u bijvoorbeeld familie in de re-
gio, dan bent u ook welkom. Als u wilt kunt u 
van tevoren komen kijken.

U kunt zich direct bij onze coördinator hos-
pice aanmelden. Ook kan de thuiszorg, uw 
arts, het ziekenhuis of een andere hulpver-
lener u bij ons aanmelden. De coördinator 
zal contact met u opnemen voor een nadere 
kennismaking.

Kosten
Aan de hulp die wij u thuis bieden zijn geen kosten verbonden. Bij het hospice ligt het anders, 
voor uw verblijf wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor deze bijdrage ontvangt de gast  
maaltijden, koffie en thee (ook voor bezoek), gebruik van tv – internet. Inbegrepen is ook het 
linnengoed en het verzorgen van de was. De coördinator kan u informeren over de hoogte van 
de bijdrage. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit bedrag voor een bepaalde termijn.

Giften zijn voor Stichting De Cirkel onmisbaar. Dankzij de inspanning van velen is het 
nieuwe hospice gerealiseerd. Het in stand houden hiervan vraagt blijvende aandacht 
evenals professionalisering van de hele organisatie. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage. 
Kijk op de website www.decirkelraalte.nl hoe u een bijdrage kunt leveren. De Stichting 
Vrienden van De Cirkel ondersteunt financieel en door middel van acties 
op een regelmatige basis de activiteiten van De Cirkel en haar vrijwilligers. 
(www.decirkelraalte.nl/vrienden-van-de-cirkel).


