
De Where



Zorg in de laatste levensfase
Sterven is onderdeel van het leven en zo gaan 
wij er bij De Zorgcirkel ook mee om. Hoe iemand 
omgaat met de wetenschap dat het einde 
nabij is, is heel persoonlijk. Er zijn steeds meer 
mogelijkheden om het laatste stuk van het leven te 
laten verlopen zoals u het graag wilt.

Plaatsing 
De behandelend arts stelt vast of iemand in 
aanmerking komt voor een indicatie voor palliatief 
terminale zorg. Zorgcirkel Bemiddelingsbureau 
verzorgt uiteindelijk de plaatsing. Spoedplaatsing 
is ook mogelijk. De kosten worden vergoed door 
de zorgverkeraar of vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz).

Ervaring
Onze medewerkers hebben veel ervaring met deze 
vorm van zorg. Naast aandacht voor de lichamelijke 
problemen besteden zij ook aandacht aan 
geestelijke, sociale of spirituele zaken. Zo is er ook 
iemand beschikbaar voor geestelijke steun. Voor de 
naasten is deze periode eveneens zeer 
ingrijpend. Waar mogelijk komen wij ook aan hun 

Op de afdeling De Where in Novawhere 
begeleiden wij mensen met een korte 
levensverwachting die thuis niet de 
juiste zorg en begeleiding kunnen 
krijgen. Een huiselijke sfeer waar warmte, 
vriendelijkheid en respect hand in hand 
gaan met professionele zorg.



wensen tegemoet, bijvoorbeeld bij het waken of de 
laatste zorg. Zo nodig bieden wij de mogelijkheid 
om te overnachten.

Inrichting
De kamers zijn sfeervol ingericht. Wij houden 
hierbij rekening met uw ideeën en wensen. Wij 
bieden services zoals televisiehuur, maar wij 
proberen ook aan uw maaltijdwensen te voldoen. 
Op deze manier proberen wij de laatste levensfase 
zo comfortabel mogelijk te maken.

Informatie
Meer informatie over De Where krijgt u bij 
Zorgcirkel Bemiddelingsbureau. U kunt ook een 
rondleiding krijgen. Neemt u daarvoor contact op 
met de zorgmanager van Novawhere.
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