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Hoe meldt u zich aan?
De situatie van de cliënt is altijd het vertrekpunt van ons handelen. 

Opname in Ter Borghe is daarom zeven dagen per week, 24 uur per dag 

mogelijk. Voor opname is een CIZ indicatie nodig, waarvoor specifieke 

criteria gelden. De aanvraag daarvoor moet rechtstreeks bij het CIZ 

worden gedaan door de huisarts of specialist. Het CIZ behandelt een 

indicatieaanvraag voor palliatieve zorg binnen twee werkdagen. Heeft u 

vragen over deze specifieke indicatie dan kunt u op contact opnemen 

met Ter Borghe, telefoon: (0315) 33 81 33. Wij helpen u graag verder. 

Na aanmelding volgt er een intakegesprek met het verzorgingsteam.  

Als u dat wilt, is een rondleiding vooraf natuurlijk ook mogelijk.

Hoe regelt u de financiering?
Palliatieve zorg wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). De cliënt betaalt een inkomensafhankelijke 

bijdrage. Voor een berekening van deze eigen bijdrage kunt u terecht op 

www.hetcak.nl. Voor sommige diensten wordt een aparte eigen bijdrage 

gevraagd. Voor vragen over de financiering kunt u op werkdagen contact 

opnemen met het servicepunt van Azora,  telefoon: (0315) 33 82 22, 

e-mail: servicepunt@azora.nl
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Cliënten in Ter Borghe kunnen rekenen op de zorg van een zeer betrokken 

team. Dit team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde (verpleeg-

huisarts) die gespecialiseerd is in palliatieve zorg, een pastor en ervaren 

verzorgenden.  

Een groep zeer gemotiveerde vrijwilligers verleent onmisbare diensten aan 

cliënten en hun verwanten. 

Daarnaast zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en andere 

specialisten van verpleeghuis Antonia beschikbaar voor specifieke 

ondersteuning. Binnen de palliatieve zorg schenken we veel aandacht aan 

psychosociale begeleiding. We hanteren daarbij een zeer zorgvuldige 

benadering conform de ”Kwaliteitsrichtlijnen palliatieve terminale zorg”.

Op Ter Borghe draait alles om de persoonlijke wensen van de cliënt.  

We proberen in deze laatste levensfase een volwaardig thuis te bieden.  

Dit betekent eerst en vooral dat we met respect en begrip omgaan met ieders 

normen, waarden en levensstijl. Het impliceert ook dat familie en vrienden alle 

mogelijkheden krijgen om deelgenoot te zijn in de zorg.

Wie afscheid neemt van het leven en van dierbaren moet de 

mogelijkheid en de ruimte krijgen dat op zijn of haar eigen 

manier te doen. Juist ook in de laatste levensfase is een 

vertrouwde omgeving daarom van groot belang. Daarom biedt 

de palliatieve unit Ter Borghe in Terborg een thuissituatie, met 

alle verpleegkundige en medische zorg die nodig is.

Met onze palliatieve zorgverlening willen we cliënten in de laatste periode van 

het leven zoveel mogelijk bijstaan en ondersteuning bieden. Die bijstand bieden 

we ook aan familie en andere naasten. Behalve ondersteuning bij lichamelijke 

problemen, verlenen we bij Ter Borghe ook psychologische, sociale en spirituele zorg.

Ter Borghe heeft een regionale functie voor mensen uit de Achterhoek en 

omgeving. De unit is, ongeacht de leeftijd, bestemd voor cliënten met een 

levensverwachting van minder dan drie maanden voor wie de verzorging thuis 

niet haalbaar is. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor opname.  

Ook kortdurende interventieopnames zijn mogelijk.   

Waaruit bestaat de zorgverlening?
De palliatieve unit is gevestigd op de vijfde verdieping van het gebouw naast het 

verpleeg- en revalidatiecentrum van Antonia in Terborg.

De unit bestaat uit drie eenpersoonsappartementen met eigen voorzieningen en 

een gezamenlijke huiskamer. De inrichting is warm en huiselijk. Het spreekt voor 

zich dat cliënten hun persoonlijke bezittingen mee kunnen nemen. Ter Borghe is 

immers een tijdelijk thuis. In overleg zijn ook huisdieren welkom.

Een tijdelijk thuis 
met alle zorg die nodig is 


