
palliatief centrum

Een regenboog 
biedt stralen licht 
op donkere mo-
menten, kleur door 
somberheid heen. 
De regenboog kan 
een symbool van 
troost, verlichting 
en uitzicht zijn.

De Regenboog 
Palliatief centrum



In De Regenboog biedt een team zorgverleners hulp en zorg 
aan mensen met een levensbedreigende ziekte waar op ge-
nezing gerichte behandeling niet meer mogelijk of zinvol is. 
Deze fase kan donkere momenten hebben. In De Regenboog 
proberen we daar met elkaar kleur aan te geven, door er te 
zijn voor de bewoners en hun naasten.

De Regenboog 

kleur in donkere momenten

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg bestaat uit lichamelijke, 
psychische en sociale zorg en aandacht 
voor zingevingsvragen. De zorg strekt 
zich zo nodig uit tot ondersteuning bij 
rouw en verliesverwerking. In De Regen-
boog staan de wensen en behoeften van 
de bewoner centraal. Met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van zorg streven we 
naar de hoogst mogelijke kwaliteit van 
leven, zowel voor u als uw naaste familie-
leden. Dat doen we door:
• symptomen te bestrijden en te verlich-

ten en verzorging te bieden
• psychische en sociale ondersteuning 

en begeleiding te bieden bij zinge-
vingsvragen 

• u en uw naasten voor te bereiden op 
het naderende levenseinde

• uw naasten te ondersteunen tijdens het 
rouwproces 

De Regenboog heeft in april 2012 het 
keurmerk palliatieve zorg ontvangen. 
Dit keurmerk van Perspekt erkent dat een 

organisatie verantwoorde zorg- 
en/of dienstverlening biedt conform 
branchespecifieke eisen. 

Kamer met pantry en eigen 
toilet en douche
De Regenboog is gevestigd in een Kra-
lings herenhuis, met een eigen karakter, 
een huiselijke sfeer en een mooie tuin. Op 
de begane grond zijn een gemeenschap-
pelijke huiskamer, keuken en tuinkamer. 
Ook is er een kleine bibliotheek. Op de 
twee verdiepingen zijn zes zit/slaapkamers. 
Deze zijn ingericht met een bed, stoel, 
kledingkast, oproepsysteem en tv met 
Dvd-speler. Als u wilt, kunt u een telefoon 
huren. Verder is elke kamer voorzien van 
een pantry met koelkastje en magnetron 
en een eigen toilet en douche/wasruimte. 
Op de begane grond is een bubbelbad 
aanwezig. U kunt de kamer met eigen 
spullen een persoonlijk accent geven. Klei-
ne huisdieren als vissen of een vogeltje zijn 
in overleg toegestaan. Uw hond of kat kan, 
eveneens in overleg, op bezoek komen.

Door allerlei omstandigheden kan de thuissituatie niet toerei-
kend zijn om de laatste levensfase door te brengen. Opname in 
De Regenboog kan dan een goed alternatief zijn. Hier kunt u in 
alle rust, met uw eigen gewoontes en dierbaren afscheid nemen 
van het leven. Palliatief centrum De Regenboog maakt deel uit 
van verpleeghuis Pniël en ligt midden in Rotterdam-Kralingen. 
We werken vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die 
visie is iedereen welkom in De Regenboog.



uw zorg rapporteren in dit dossier. Bij de 
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of 
Verpleegkundige (EVV), maar uiteraard 
ook bij de andere beroepskrachten, kun-
nen u en uw familie terecht met vragen 
en opmerkingen. De EVV maakt samen 
met u uw zorgplan in het ECD en evalu-
eert dit regelmatig.

Individuele wensen en behoeften 
centraal
In het dagelijks leven in De Regenboog 
proberen we zoveel mogelijk aan uw 
wensen en behoeften tegemoet te ko-
men. Zo bent u vrij om bezoek te ont-
vangen wanneer u dat wilt, er zijn geen 
bezoektijden. Wel volgen we het ritme 
van de bewoners die soms wat langer 
slapen of middagrust nodig hebben. Als 
familielid kunt u ook de verzorging van 
uw familielid (blijven) uitvoeren, alleen of 
samen met een beroepskracht. Desge-
wenst  kan een familielid blijven slapen 
op uw kamer in De Regenboog of in de 
logeerkamer van Pniël.

Activiteiten worden op maat aangebo-
den, het gaat er om wat u fijn vindt om 
te doen. Voorbeelden van activiteiten zijn 
schilderen (elke maandag) of het maken 
van een levensboek. 

De warme maaltijden zijn afkomstig van 
een afdeling in Pniël. Dit is een keuzeme-
nu. Elke ochtend vraagt een vrijwilliger 
wat u wilt eten. In principe hanteren wij 
het wensdieet en bieden we u, binnen 

de grenzen van het mogelijke, waar u 
trek in heeft. De broodmaaltijden worden 
in De Regenboog zelf klaargemaakt. Ook 
hier geldt dat uw wensen zoveel mogelijk 
centraal staan. Uw bezoek kan tegen be-
taling mee-eten. Bezoek kan ook eten in 
het restaurant van Pniël dat tot 17.00 uur 
geopend is en waar kan worden betaald 
met een chippas/pinpas.

Geestelijke zorg
De geestelijk verzorger die verbonden 
is aan Pniël en De Regenboog maakt 
kennis met alle bewoners van De Regen-
boog. Tijdens die kennismaking kunt u 
duidelijk maken of u een vervolggesprek 
op prijs stelt. U bent daarin vrij aan te 
geven wat u prettig vindt. Elke vrijdag-
middag is er een christelijke viering in de 
Loopplank in Pniël. Eenmaal per maand 
is er op zondagmiddag een christelijke 
viering, eveneens in de Loopplank in 
Pniël. In het tuinhuis is wekelijks een 
bijeenkomst voor mensen die te maken 
hebben met rouw en verlies. 

Ethische vragen bij het levenseinde
De grondslag voor het medisch ethisch 
handelen in De  Regenboog ontlenen 
we aan de Bijbel. Dit betekent dat we 
eerbied hebben voor het door God 
geschapen leven en dat we de grenzen 
respecteren die God aan het leven stelt. 
Het motto hierbij is om leven toe te voe-
gen aan de dagen en geen dagen aan 
het leven. 

U kunt in Pniël naar de kapper, pedicure 
of tandarts. Deze dienstverleners kunnen 
u ook op uw kamer bezoeken.

In De Regenboog geldt een rookver-
bod. Roken is alleen toegestaan in de 
rookruimte op de begane grond en in 
de tuin. Deze ruimten zijn bedoeld voor 
zowel de bewoners als het bezoek. 
De Regenboog is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Tramlijn 7 
stopt vlak voor de deur en metrostation 
Voorschoterlaan ligt op enkele minuten 
lopen. In de omgeving van De Regen-
boog is parkeergelegenheid (tot 18.00 
uur betaald parkeren). Als er plaats is in 
de parkeergarage van Pniël  kan bezoek 
daar parkeren voor € 1,- per keer.

Team van deskundigen 
Een team van deskundigen verleent de 
juiste zorg. Dit team bestaat uit verpleeg-
kundigen, verzorgenden, een gespeci-
aliseerde arts, een geestelijk verzorger, 
vrijwilligers en een verpleegkundig 
consulent palliatieve zorg. Een fysiothe-
rapeut is dagelijks aanwezig. Zo nodig 
komt een psycholoog u bezoeken. Een 
ergotherapeut, maatschappelijk werker 
en logopedist zijn op afroep beschikbaar. 
Medewerkers van de administratieve en 
civiele dienst ondersteunen het team.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
Voor iedere bewoners ie er een ECD, 
een cliëntendossier in de computer. 
Hierin staan onderwerpen die belangrijk 
zijn voor uw verblijf in De Regenboog. 
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij 

In het dagelijks leven in De Regenboog proberen we zoveel 
mogelijk aan uw wensen en behoeften tegemoet te komen.



Als het levenseinde nadert, is de zorg 
zoveel mogelijk gericht op uw welbevin-
den. We behandelen klachten, streven 
naar comfort en geven u en uw naasten 
intensieve begeleiding. De Regenboog 
biedt zorg aan iedereen die dat nodig 
heeft en respecteert uw eigen identiteit 
en levensovertuiging. Omgekeerd ver-
wachten we dat u de christelijke identi-
teit van De Regenboog respecteert. Als 
er ondanks deze benadering toch een 
verzoek om euthanasie komt, dan wordt 
dat niet door de arts van De Regenboog 
uitgevoerd. We voeren hierover een 
open en eerlijk gesprek en stellen alles in 
het werk om uw vraag zo goed mogelijk 
te beantwoorden. Zo nodig onderzoeken 
we de mogelijkheden van overplaatsing.

Rondleiding om sfeer te proeven
Misschien krijgt u deze folder als u in 
het ziekenhuis ligt of nog thuis woont. 
Wellicht vindt u het dan moeilijk om u 
een voorstelling te maken van De Regen-
boog. We begrijpen heel goed dat het 
voor veel mensen een grote stap is om 
naar De Regenboog te komen. Als het u 
helpt, kunt u daarom een afspraak maken 
om te komen kijken (en sfeer te proeven). 
Als u wilt kunnen we uw vragen bespre-
ken in een persoonlijk gesprek. Voor zo’n  
rondleiding en eventueel gesprek kunt u 
een afspraak maken via telefoonnummer 
(010) 27 26 583.

Opname
Als u voor De Regenboog kiest, kunt u 
geconfronteerd worden met een (korte) 
wachtlijst. We onderhouden dan regel-
matig telefonisch contact met u om te 
horen hoe het met u gaat en of u thuis 
de juiste en voldoende zorg heeft.
Wanneer de opnamedatum bekend is, 
kunt u een dag van tevoren de kamer 
(laten) aankleden met persoonlijke ac-
centen.

Indicatie en financiën 
Verpleeghuiszorg valt onder AWBZ-zorg. 
Om AWBZ-zorg te krijgen heeft u altijd 
een indicatie nodig. 

Een indicatie is een besluit waarin staat 
welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg 
u kunt krijgen. U krijgt deze indicatie van 
het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Aan een opname is een inkomensafhan-
kelijke eigen bijdrage verbonden. Voor 
vragen over de eigen bijdrage kunt u 
terecht bij het CIZ, telefoon (0900) 1404 
of via de website www.ciz.nl. 

Een indicatie voor palliatieve zorg wordt 
afgegeven aan mensen met een beperk-
te levensverwachting. U kunt de laatste 
periode van uw leven in De Regenboog 
verblijven, ongeacht de lengte daarvan. 
Soms doet zich een situatie voor dat 
wordt besloten u over te plaatsen naar 
een andere afdeling of naar huis. Uiter-
aard gebeurt dit altijd in overleg met u 
en uw familie, en staat daarbij voorop 
wat goed is voor u. 

Klachten
Als u opmerkingen, suggesties of klach-
ten heeft, dan hoeft u daarmee niet te 
blijven zitten. Spreek hierover met een 
medewerker of teamleider. Wanneer u 
er samen niet uitkomt, kunt u terecht bij 
de klachtenfunctionaris van Pniël. Meer 
informatie hierover vindt u in de informa-
tiemap die u bij opname krijgt uitgereikt.

De Regenboog in het kort
• Deskundige palliatieve zorg in een 

huiselijke omgeving met mooie tuin, 
midden in Kralingen

• In alle rust, met eigen gewoontes en 
dierbaren afscheid nemen van het 

 leven
• Inspelen op individuele wensen en 

behoeften staat centraal
• Bezoek is altijd welkom en kan 
 mee-eten of blijven slapen



Onderdeel van 

De Regenboog hoort bij Lelie 
zorggroep wonen, zorg en welzijn 
(voorheen Zorggroep Rijnmond). 
Wij bieden een veilige, vertrouwde 
plek als u het niet meer (helemaal) 
zelf af kunt. Een levendige omge-
ving waar u uzelf kunt zijn. Met zorg, 
hulp, behandeling en begeleiding, 
afgestemd op uw individuele wen-
sen en behoeften. Professioneel, 
persoonlijk en liefdevol. Geïnspi-
reerd door het christelijk geloof 
en de Bijbel, met als kernwaarden 
liefde, barmhartigheid, dienstbaar-
heid en verantwoordelijkheid. Juist 
daarom is iedereen welkom bij Lelie 
zorggroep wonen, zorg en welzijn.

Zorg 
voor elkaar

De Regenboog
Oudedijk 11, 3062 AB Rotterdam

T (010) 27 26 444
E  deregenboog@leliezorggroep.nl
W  deregenboog.leliezorggroep.nl

REG 065-1

http://www.leliezorggroep.nl/deburcht

