Visie op Levenseinde
Sensire regio Zutphen/Lochem heeft een duidelijke visie ontwikkeld over de
omgang met de terminale fase in het leven van bewoners/revalidanten. Ons
multidisciplinaire team richt zich niet alleen op het verlichten van het lijden
van de bewoner/revalidant en diens naasten, maar ook op psychische,
sociale en spirituele (levensbeschouwelijke) aspecten. Openheid,
zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg staan hoog in het vaandel.
Sensire biedt zorg waarbij autonomie en eigen regie bovenaan staan. U
kunt uw wensen en vragen met betrekking tot uw levenseinde met ons
bespreken.
Team Palliatieve Zorg
De zorgmedewerkers kunnen u begeleiden en ondersteunen in de laatste
fase van uw leven. Daarnaast heeft Sensire regio Zutphen/Lochem een
speciaal palliatief zorgteam, bestaande uit speciaal opgeleide palliatief
verpleegkundigen, verpleegkundigen, artsen, team geestelijke verzorging
en paramedici. U kunt desgewenst gebruik maken van hun kennis en
kunde. Jaarlijks wordt er binnen Sensire een symposium gehouden over
palliatieve zorg.
Team Geestelijke Verzorging
Sensire regio Zutphen/Lochem heeft twee geestelijk verzorgers in vaste
dienst. Zij kunnen u helpen bij het beantwoorden van vragen over
ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Vanzelfsprekend zijn de geestelijk
verzorgers nauw betrokken bij de zorg rondom levenseinde:
● Riekje Rijk: 06 – 13 18 20 98 en r.rijk@sensire.nl
● Regina van Veen: 06 – 12 97 06 41 en r.vanveen@sensire.nl
Koppelbedden
Sensire regio Zutphen/Lochem beschikt over twee koppelbedden. Er kan
iemand blijven slapen, waardoor mensen écht even tijd samen hebben.
Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aan kruipen of samen naar mooie
muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn en niet meer bij elkaar kunnen
wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Het koppelbed vormt de ideale
oplossing voor mensen die graag samen willen zijn in een zorgomgeving.
Waakmanden
Binnen Sensire is er aandacht voor wachten en waken in de laatste fase van
het leven. Hiervoor heeft Sensire regio Zutphen/Lochem waakmanden
aangeschaft. Een waakmand is een hulpmiddel voor de familie om tijdens
het waken bij een stervende dierbare in gesprek te gaan of samen stil te
zijn. Een waakmand bevat onder andere sfeerlichtjes, muziek, mooie
afbeeldingen, gedichtenbundels, massageolie en schrijf- en tekenmateriaal.
“Je hoeft niet altijd aan het bed van de stervende te zitten. Gewoon in de
buurt zijn is ook prima. Belangrijk is het om een sfeer van rust te creëren.
Dit kan door kaarsjes aan te steken, rustige muziek te luisteren, foto’s te
bekijken of mooie foto’s neer te zetten, te bidden of voor te lezen.
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Familieleden komen soms waken bij een dierbare en kunnen behoefte
hebben aan ondersteuning. Soms voelen zij zich ongemakkelijk in de
situatie en weten niet zo goed hiermee om te gaan. Een waakmand kan dan
een goed hulpmiddel zijn.”
Opbaren
Binnen Sensire regio Zutphen/Lochem zijn er mogelijkheden tot opbaren
van de overledene in diens eigen slaapkamer. Mogelijkheden voor het
verzorgen van de overledene wordt altijd in overleg met het zorgteam en
eventueel de uitvaartverzorger besproken. Is uw uitvaartverzekering een
geldverzekering, dan kunt u deze vrij voor alle kosten gebruiken. Heeft u
een pakketpolis, dan zit alleen de opbaring in een uitvaartcentrum van uw
uitvaartverzekeraar in de polis. De kosten voor het opbaren bij Sensire
worden dan rechtstreeks aan u gefactureerd. Indien dit tot gevolg heeft dat
het ontruimen van de kamer langer dan zes dagen duurt, worden hiervoor
wel kosten in rekening gebracht.
Afscheidsdienst
Onze geestelijk verzorgers kunnen op uw verzoek de afscheidsdienst, hetzij
in de kerk of in het crematorium, voor u verzorgen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij team Geestelijke Verzorging.
Herdenkingsbijeenkomsten
Vanuit de gedachte van de ‘laatste zorg’ organiseert Sensire regio
Zutphen/Lochem drie keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst in De
Lunette in Zutphen. Binnen de locaties De Borkel in Gorssel, Het Spijk in
Eefde en De Beekdelle in Warnsveld wordt minimaal één keer per jaar een
herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de herdenkingsdienst
herdenken wij gezamenlijk met eerbied en respect de bewoners die de
afgelopen maanden overleden zijn op één van onze locaties.
De herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd door team geestelijke
verzorging. De dienst heeft een open (niet religieus) karakter, zodat
eenieder zich er thuis voelt, ongeacht zijn/haar levensovertuiging. Bij de
keuze van muziek en gedichten wordt hiermee rekening gehouden.
Bij de laatste levensfase en het overlijden van een bewoner zijn veel
mensen betrokken: de naasten, medebewoners, zorgprofessionals en
vrijwilligers. Ieder heeft de overledene op zijn/haar manier goed gekend. De
herdenkingsbijeenkomst stelt hen in staat om de overledene te herdenken.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij uw zorgteam en bij het
Advies- en ontmoetingsplein:
De Lunette, Coehoornsingel 3, Zutphen
0575 – 59 44 46
opname@sensire.nl
www.sensire.nl

Versie 1 mei 2021

2/2

