


Bijna zoals thuis
In een historisch pand midden in het centrum 
van Oirschot, biedt Bijna Thuis Huis Oirschot 
een gastvrij en warm verblijf aan mensen in de 
laatste fase van hun leven als zij niet meer thuis 
kunnen of willen verblijven. Door medische zorg 
en ondersteuning te geven in een huiselijke 
sfeer met veel persoonlijke aandacht voegen we 
kwaliteit van leven toe aan de tijd die men nog 
heeft.

De zorg
De eigen huisarts en thuiszorg verlenen de 
medische zorg die onze gasten nodig hebben 
en in de nachten waakt een zorgprofessional. 
Alle overige zorg komt van een team van 
vrijwilligers.

Ondersteuning
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen bij de 
dagelijkse gang van zaken in het huis. Ze 
houden het huis en de kamers schoon en 
opgeruimd, verzorgen eten en drinken, doen de 
was en boodschappen, verlenen aan gasten 
lichte verzorgende hulp, ontvangen bezoekers 
en zijn gesprekspartner voor de gasten en hun 
naasten.

Persoonlijke aandacht
Naast de zorg en ondersteuning is er ook veel 
aandacht voor het sociaal emotioneel 
welbevinden van de gast en de persoonlijke 
wensen, die altijd leidend zijn bij het maken van 
afspraken over de dagindeling, bezoektijden en 
maaltijden. 

Alles is er op gericht om het verblijf van onze 
gasten zo comfortabel mogelijk te maken. 

Faciliteiten
Het huis heeft twee gastenkamers. Een van de 
kamers heeft een tweepersoonsbed. Beide 
gasten gebruiken de volledig aangepaste 
badkamer, woonkamer en tv-kamer. Er is een 
gezellige keuken en ook de tuin is geliefd. Een 
logeerkamer biedt aan familie de mogelijkheid 
om te blijven slapen als dat gewenst is.

Aanmelden en opname
Voor het verblijf in het Bijna Thuis Huis is een 
terminale indicatie nodig. De behandelend arts 
of huisarts geeft deze indicatie af als de 
levensverwachting minder dan 3 maanden is. 
Na aanmelding maakt de coördinator een 
afspraak met u en/of uw familie voor een 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg 
over het verblijf en kunnen eventuele vragen 
worden gesteld. Een bezichtiging van het huis 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Kosten
De zorgverzekeraar betaalt de kosten van de 
medische en verpleegkundige zorg. Voor het 
verblijf in het Bijna Thuis Huis vragen we een 
vergoeding van €36,- per dag. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage uit 
de aanvullende zorgverzekering.

Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot 
Dekanijstraat 10a    
5688 AR Oirschot
Tel. 0499 - 21 90 55
www.bijnathuishuisoirschot.nl
info@bijnathuishuisoirschot.nl

Informatie
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u bellen naar 0499 - 21 90 54.
Een coördinator staat u graag te woord.


