
 

 

 
1) Zorgboog - Hospice de Populier - Bakel 9,7 
Hospice de Populier is een high care voorziening voor mensen in hun laatste levensfase. Het team 
bestaat uit (palliatief) deskundige verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en artsen. Zij 
krijgen ondersteuning van gedreven vrijwilligers. 
 
‘De hartelijkheid, verzorging, openheid en locatie maakt de weg er naartoe een stuk makkelijker 
voor zowel de klant als de familie en vrienden er omheen. Een aantal weken bijna dagelijks daar 
geweest om bij mijn vriendin te zijn en eigenlijk alles was mogelijk. (…) Top Populier. Jullie zijn er 
voor de mens.’ 
 
2) Zuyderland Zorgcentra - Hospice Mariaveld - Susteren 9,7 
Beide hospices van Zuyderland zijn in het bezit van het label ‘High Care hospice’. Er wordt gewerkt 
met een team van deskundigen en vaste vrijwilligers. 
 
‘Onze moeder wilde helemaal niet naar het hospice. Na een paar dagen daar te zijn, was ze 
helemaal om. Vriendelijk, lief personeel en vrijwilligers. Ze hebben heel goed voor haar gezorgd. 
Mooie kamers, mooie locatie.’ 
 
3) Avoord Zorg en Wonen, hospice Marianahof - Etten-Leur 9,7 
In een voormalig klooster bevindt zich Hospice Marianahof. Het heeft van buiten zijn klassieke 
uitstraling behouden maar binnen is het licht, modern, gezellig en warm. Heeft het keurmerk 
Associatie Hospicezorg. 
 
‘Mijn vrouw heeft in Marianahof een prachtige laatste periode van haar leven gehad. Het hospice 
straalt rust uit, heeft een geweldige medische staf en dito vrijwilligers. Ze verbleef er bijna 7 weken 
en noemde haar kamer haar “thuis”. Dat zegt genoeg!’ 
 
4) ZorgAccent - Hospice Noetsele - Hellendoorn 9,7 
Kararakteristieke villa in een zeer bosrijke omgeving die plaats biedt aan vier bewoners. 
Vrijwilligers spelen hier de hoofdrol. 
 
‘Prettige omgeving, fijne huiselijke sfeer en warme zorg en aandacht. Er is altijd gelegenheid om je 
hart te luchten. Je vraagt nooit teveel en de mensen die tijdelijk in het hospice wonen, worden op 
een prettige manier in de watten gelegd. De vrijwilligers en medewerkers zijn toppers!’ 
 
5) Zorgspectrum Het Zand, Hospice Lotus - Zwolle 9,6 
Dit huis is onderdeel van verpleeghuis Zandhove maar heeft aparte entree. Biedt plaats aan zes 
bewoners en heeft het keurmerk PREZO. 
 
‘Geweldige liefdevolle zorg. Mooie omgeving. Zeer gastvrij. De verpleging en de vrijwilligers gaven 
ons het gevoel alsof we bij hun thuis waren. De laatste zorg en laatste momenten zijn zo dierbaar 
en de verpleging heeft ons daar super mee geholpen.’ 
 
6) Woonzorgvoorziening Sparrenheuvel - Bosch en Duin 9,6 
Twaalf luxe appartementen met 24/7 zorg beschikbaar voor mensen met dementie. ‘De mens 
achter de ziekte staat bij ons centraal’.  
 
‘Sparrenheuvel is een kleinschalige woonvorm voor oudere mensen.De verzorging van de 
bewoners is 24/7 erg fijn, persoonlijk en liefdevol.De sfeer is erg gezellig. Voor ons, als kinderen, is 
het een enorme geruststelling dat er zo goed gezorgd wordt voor onze dementerende moeder.’ 
 
7) Stichting tanteLouise, Hospice De Markies - Bergen op Zoom 9,5 
Hospice Markies bevindt zich een gewoon huis en biedt ruimte aan zes bewoners. Dit huis heeft 
het keurmerk PREZO. 
 



 

 

‘De beslissing van mijn vrouw en mij om naar het hospice te gaan was moeilijk. Na een dag zei zij: 
“ik ben blij dat ik hier ben”. De zorg voor mijn ernstig zieke vrouw en mij was uitmuntend. Wij 
hadden tijd voor elkaar wat in de thuissituatie moeilijk was. (…) Midden in de nacht kon ik een 
kopje koffie gaan drinken en met medewerkers praten. Zorg en liefde staan hier met hoofdletters 
geschreven.’ 
 
8) Norschoten, Hospice Barneveld - Barneveld 9,5 
Een team van elf verpleegkundigen en een verpleeghuisarts verlenen 24/7 zorg aan maximaal vier 
bewoners in Hospice Barneveld. Vrijwilligers zijn extra aanwezig voor een luisterend oor en kleine 
verzoeken.  
 
‘Mijn vrouw heeft slechts 5 dagen in het hospice doorgebracht. (…). Ondanks de plotselinge 
opname en vertrek uit haar huiselijke omgeving naar de kamer in het hospice, heeft zij het verblijf, 
de verpleging en de vrijwilligers zeer gewaardeerd. Dit heeft voor ons als familie enorm 
bijgedragen aan een liefdevol en waardig afscheid. (…)’ 
 
9) Hospice Apeldoorn 9,4 
Hospice Apeldoorn is een modern verpleeghuis voor mensen in hun laatste levensfase en biedt 
plaats aan vijf bewoners. Naast verpleegkundigen wordt hier ook veel gewerkt met goe dopgeleide 
vrijwilligers. 
 
‘Het hospice is een hele fijne plek wanneer je in je laatste fase zit. Mijn vader is hier heel liefdevol 
verzorgd door alle vrijwilligers. En ook voor ons als familie was er altijd een luisterend oor. Een 
geweldige organisatie, top!’ 
 
10) Zorggroep Apeldoorn, Centrum voor palliatieve terminale zorg De Spreng - Beekbergen 
9,4 
De Spreng is een kleinschalig verpleeghuis voor mensen in hun laatste levensfase. Er kunnen 
maximaal acht personen terecht en allen hebben een eigen privé-kamer. En gezellig ingerichte 
woonkamer wordt gedeeld door de bewoners en hun naasten.  
 
‘In de zwaarste weken van zijn leven kreeg mijn broer topzorg. Zoveel warmte, aandacht en 
begrip! Het maakte dat wij zijn familie eindelijk een beetje ontzorgd werden. Ook voor ons was er 
altijd aandacht. (…) We zijn alle medewerkers zo onvoorstelbaar dankbaar voor hun respect en de 
waardige manier waarop ze met mijn broer en met ons omgingen.’ 


