
het gevoel van samen

Gespecialiseerde palliatieve

zorg in Kamillehof:

een waardig afscheid in een

bijzondere omgeving



Een waardig afscheid in een

bijzondere omgeving voor

mensen met dementie of

andere cognitieve problemen

Vaak willen mensen de laatste fase van hun leven thuis

doorbrengen samen met hun dierbaren. Maar er kan een

moment komen dat thuis de juiste zorg niet meer mogelijk is.

Op kleinschalige afdeling Kamillehof kan dan in een beschermde

omgeving afscheid genomen worden van het leven.

Passaat is een gespecialiseerd

zorgcentrum met 80 plaatsen voor

mensen met dementie en 18 plaatsen

voor mensen met een lichamelijke

beperking. Op afdeling Kamillehof wordt

gespecialiseerde palliatieve zorg

verleend aan mensen met dementie of

andere cognitieve problemen die vanuit

de thuissituatie worden opgenomen.

Persoonlijke aandacht, pijnbestrijding en

het voorkomen van ongemak zijn de

belangrijkste pijlers. Dag en nacht is er

een vertrouwd team aanwezig met

professionele zorgmedewerkers. 



Samen met de aan Archipel verbonden

geestelijke verzorger en een specialist

ouderengeneeskunde, zijn zij

verantwoordelijk voor de begeleiding en

behandeling. Ze zullen er alles aan doen

om de laatste periode rondom het

afscheid 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!

Kamers
De kamers zijn mooi ingericht. Er zijn

zorgvuldige keuzes gemaakt rondom

kleurgebruik. De slaap-/ zitkamers zijn

comfortabel en goed rolstoeltoegankelijk.

De kamers zijn uitgerust met een hoog-

laagbed. Een aparte zithoek, personen

alarmering en televisie-aansluiting

behoren onder andere tot de

standaarduitrusting. 

Huiskamer op Kamillehof
Op Kamillehof zijn partners en familie,

dag en nacht welkom. U kunt, wanneer

daar behoefte aan is, verblijven in de

familiekamer. Er is internet aanwezig en

in de Gasterij kunt u terecht voor een

maaltijd, een kopje koffie of een beetje

afleiding. In de nabijheid van Kamillehof

is een stilteruimte aanwezig. Als u wilt

waken bij uw naaste, dan kunt u ook

blijven overnachten. Kamillehof is ook

voor familie en dierbaren een plek om op

een persoonlijke wijze toe te groeien naar

het naderende levenseinde. 

Zorgcentrum Passaat
Zorgcentrum Passaat ligt in Strijp, dichtbij

het gezellige centrum van stadsdeel Strijp

met winkels en horeca. Op 20 minuten

loopafstand van het stadscentrum en het

station. 



het gevoel van samen

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzijn in regio

Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelijk te

leven op de manier waarop zij dat gewend zijn.

Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod

ontwikkeld, passend bij de uiteenlopende (zorg)behoeftes

van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige

woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag

gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zijn we er ook

voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en

Korsakov. Voor iedere bijzondere aandoening hebben we een eigen

expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de

specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.

Bij het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen

vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het

belangrijkste uitgangspunt. Onze zorg, het wonen en het welzijn

zijn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelijk zelf aan zet

blijven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bijdragen dat zij zo

veel mogelijk vrijheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren.

En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zijn.

Archipel Passaat

Strijpsestraat 144-30

5616 GT Eindhoven

Tel. 040-264 6464


