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Careyn en hospice de Margriet tekenen samenwerkingsovereenkomst
De directie van Careyn en het bestuur van hospice de Margriet hebben vorige week een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is de verpleegkundige zorg en
begeleiding van de in het hospice verblijvende bewoners en aanwezige familieleden en
vrienden gegarandeerd. Bovendien werd een overeenkomst gesloten voor verrichting
van huishoudelijke zorg door Careyn. Hospice de Margriet wordt gerealiseerd aan de
Prinses Margrietlaan in Vlaardingen voor inwoners van Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis.
"Deze samenwerking betekent dat bewoners die in hospice de Margriet de laatste dagen
van hun leven doorbrengen dezelfde zorg genieten als in de thuissituatie" legt hospice
voorzitter Ben van der Velde uit. "De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het
hospice komt te liggen bij de twee coördinatoren Dorothy Oomen en Els Wijnhorst. Zij
coördineren in overleg met Careyn de inzet van de verpleegkundige en huishoudelijk zorg".
Ervaring
Het bestuur van hospice de Margriet heeft voor de samenwerking met Careyn gekozen
omdat Careyn in regio NWN de grootste aanbieder van thuiszorg is en een zeer breed
pakket van diensten biedt. Bovendien was Careyn in het verleden al meerdere malen
betrokken bij initiatieven om te komen tot de oprichting van een hospice.
"Wij zijn erg blij met de overeenkomst" zegt Marja Hubert, directeur Careyn Zorg thuis,
"wij hebben inmiddels veel ervaring met palliatieve zorg in bijvoorbeeld hospice Delft en
hospice de Waterlelie in Spijkenisse. We waarderen het dan ook zeer dat we onze kennis
en kunde nu ook mogen inzetten bij hospice de Margriet."
De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van een jaar. Een half jaar na de
opening van hospice de Margriet vindt een evaluatie plaats met Careyn. Als beide partijen
tevreden zijn over de samenwerking wordt de overeenkomst uiteraard verlengd. Hospice
de Margriet opent rond de zomer van 2013 haar deuren.
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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