
het gevoel van samen

Palliatieve zorg 
voor mensen 
met dementie

Een waardig afscheid in 
een bijzondere omgeving



Ekelhof is een gespecialiseerd 
zorgcentrum met zestig plaatsen 
voor mensen met dementie. 
Hiervan zijn enkele plaatsen 
gereserveerd voor palliatieve zorg 
aan mensen met dementie die 
vanuit de thuissituatie opgenomen 
worden.  
Persoonlijke aandacht, pijnbestrij-
ding en het voorkomen van onge-
mak zijn de belangrijkste pijlers 
van de zorg.  
Dag en nacht is er een vertrouwd 
team aanwezig met toegewijde en 
professionele zorgmedewerkers. 
Samen met de aan Archipel ver- 
bonden geestelijke verzorger en 
een specialist ouderengeneeskun-
de, zijn zij verantwoordelijk voor 
de begeleiding en behandeling.  
Ze zullen er alles aan doen om de
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De appartementen hebben een prachtig 

uitzicht op de tuin en het groen.

Vaak willen mensen de laatste fase van hun leven 
gewoon thuis doorbrengen, in de nabijheid van hun 
dierbaren. Maar er kan een moment komen dat dit niet 
meer kan. Omdat de juiste zorg niet meer geboden kan 
worden of omdat de omstandigheden er niet naar zijn. 
In Ekelhof kunnen zij terecht om in een beschermde 
omgeving afscheid te nemen van het leven. 

Een waardig afscheid in een bijzondere

omgeving



laatste periode rondom het af-
scheid waardig te laten verlopen. 
Daarbij houden ze rekening met de 
individuele wensen van cliënten en 
hun naasten. Dat zit in grote, maar 
dikwijls ook in de kleine dingen!

Appartementen
De éénkamerappartementen zijn 
mooi ingericht. Er zijn zorgvuldige 
keuzes gemaakt rondom kleurge-
bruik en er is gelet op een rustig 
uitzicht op bomen en de tuin.  
De slaap/zitkamers zijn comforta-
bel en goed rolstoeltoegankelijk. 
 
De appartementen zijn uitgerust 
met een hoog-laagbed, een 
douche met toilet en een keuken-
blok.  

Een zithoek, personenalarmering, 
koffiezetapparaat en televisieaan-
sluiting behoren onder andere tot 
de standaarduitrusting.

Huiskamer
In Ekelhof zijn partners en familie, 
dag en nacht welkom. U kunt, 
wanneer daar behoefte aan is, 
verblijven in de familiekamer op de 
begane grond.  
 
Er is internet aanwezig en in de 
Gasterij kunt u terecht voor een 
maaltijd, een kopje koffie, een 
beetje afleiding.  
Op de begane grond is een stilte-
ruimte aanwezig.  
Overnachten kan tegen een kleine 
vergoeding. Ekelhof is ook voor 
familie en dierbaren een plek om 
op een persoonlijke wijze toe te 
groeien naar het naderende 
levenseinde.

Ekelhof
Zorgcentrum Ekelhof ligt in het 
groene stadsdeel Gestel, aan de 
zuidkant van Eindhoven.  
Het zorgcentrum ligt vlakbij de 
Genneperparken en het Frans 
Leharplein. Op tien minuten rijden 
van het stadscentrum en het 
station.  
Ekelhof is goed bereikbaar, ook 
met openbaar vervoer.
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De appartementen zijn ruim van opzet 

en voorzien van vele faciliteiten.



het gevoel van samen

Archipel Ekelhof 

Sint Claralaan 38 

5654 AV EINDHOVEN 

 

Archipel Servicepunt 

t 040 264 64 64 

servicepunt@archipelzorggroep.nl 

www.archipelzorggroep.nl 

 

Palliatieve zorg voor mensen met 
dementie is een AWBZ-voorziening 
voor cliënten met een Zorg- 
ZwaartePakket 10.

Wilt u meer weten over deze 
unieke vorm van palliatieve zorg? 
U bent van harte welkom om nader 
kennis te maken. 
Neem contact op met:

Archipel Servicepunt
Telefoon 040 264 64 64
e-mail info@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Onze cliëntadviseurs helpen u 
graag verder!

Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.


