Leven in
een hospice
Lezing door Annemarie
van Veldhuizen

Hoe ziet het leven in een hospice eruit?
Een hospice is een sfeervolle, huiselijke plek waar ongeneeslijk zieken tot aan hun dood
worden verzorgd. Tijdens de lezing vertelt Annemarie Van Veldhuizen hoe patiënten met
hun naderende einde omgaan. Hoe ze daarin worden begeleid en hoe hun omgeving
wordt voorbereid op het overlijden van hun naaste. Wie zijn de mensen die er werken en
hoe begeleiden zij het stervensproces? Wat beweegt hen en hoe denken ze over de dood,
sterven en afscheid? Annemarie Van Veldhuizen, coördinator van het Jacobshospice.
geeft antwoord op deze vragen en deelt graag haar inzichten en ervaringen met u.
Komt u ook?
U bent van harte uitgenodigd voor deze interactieve lezing, aangeboden door Yarden
Vereniging.
Wanneer? Maandag 6 maart 2017, 19.30 uur tot 21.30 uur
Waar?

Taverne Meer en Bosch, Heliotrooplaan 5, Den Haag.

De ontvangst is vanaf 19.00 uur met koffie en thee. De toegang is gratis! Kijk voor meer

FL.1352.NOV16

informatie en aanmelden op www.yarden.nl/agenda.

Taverne Meer en Bosch • Heliotrooplaan 5 • Den Haag
T 088 927 3434 • www.yarden.nl/vereniging
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