
palliatief centrum

Hospice in Kralingen 
gespecialiseerd in persoons-

gerichte palliatieve zorg 



Is uw thuissituatie niet toereikend 
om de laatste levensfase door te 

brengen? Dan kan De Regenboog 
een goed alternatief zijn. Hier 

kunt u in alle rust terecht, met uw 
dierbaren. Palliatief centrum De 
Regenboog maakt deel uit van 

verpleeghuis Pniël. Wij laten ons 
inspireren door de Bijbel, met 
respect voor ieders identiteit. 
Daarom is iedereen welkom in 

De Regenboog.

In De Regenboog krijgt u gespecia-
liseerde zorg als u een levensbedrei-
gende ziekte heeft en op genezing 
gerichte behandeling niet meer 

mogelijk of zinvol is. Deze fase kan 
donkere momenten hebben. In De 
Regenboog proberen we kleur te 
geven aan deze momenten.



Huiselijke sfeer
De Regenboog is gevestigd in een karak-
teristiek Kralings herenhuis, direct naast 
Pniël. Het huis heeft een mooie tuin en 
is voorzien van alle gemakken, waaron-
der een lift. De sfeer is warm, huiselijk en 
rustig. U woont met vijf anderen. Op de 
begane grond zijn een gemeenschap-
pelijke huiskamer, keuken en tuinkamer. 
Deze ruimten zijn bedoeld voor zowel de 
bewoners als het bezoek. Hier kunt u, als 
u dat wilt, samen met anderen eten, kof-
fie drinken, tv kijken of meedoen aan ac-
tiviteiten. Een team van kookvrijwilligers 
verzorgt zes dagen per week een verse 
warme maaltijd. Alle maaltijden, ook het 
ontbijt en de lunch, worden afgestemd op 
uw wensen.

In De Regenboog heeft u een eigen ge-
meubileerde zit-slaapkamer met sanitair 
en een kleine keuken met koelkast en 
magnetron. U kunt deze kamer met per-
soonlijke spullen uw eigen accent geven. 
Dit is uw plek waar u zich altijd kunt terug-
trekken.  

Uw wensen en behoeften centraal
In De Regenboog proberen we zoveel 
mogelijk aan uw  wensen en behoeften 
tegemoet te komen. Zo bent u vrij om 
bezoek te ontvangen wanneer u wilt. We 
houden wel rekening met het ritme van 
de bewoners die soms minder energie 
hebben en wat langer slapen of mid-
dagrust nodig hebben. Familie en vrien-

den kunnen een rol blijven spelen in uw 
verzorging, alleen of samen met onze 
beroepskracht. Bezoek kan na overleg 
en tegen betaling mee-eten. Ook kan er 
iemand op uw kamer blijven slapen. 

Activiteiten worden op maat aangeboden; 
het gaat er om dat u doet wat u fijn vindt. 
U kunt bijvoorbeeld meedoen met schil-
deren of het maken van een levensboek.

‘Totale zorg’
De zorg en behandeling is in handen van 
een vast team van betrokken, professio-
nele deskundigen. Onze zorg is gericht 
op de hoogst haalbare kwaliteit van leven 
en sterven. We bieden ‘totale zorg’ voor 
lichaam, geest en ziel. Lichamelijke klach-
ten worden zoveel mogelijk bestreden of 
verlicht. We werken mee aan wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Daarnaast bieden we ondersteuning en 
begeleiding bij zingevinsgvragen en bij 
het voorbereiden op het naderende le-
venseinde. De geestelijk verzorger voert 
met u een kennismakingsgesprek. U kunt 
zelf aangeven of u een vervolggesprek op 
prijs stelt. 

Omgaan met het levenseinde
Vanuit onze christelijke levensovertuiging 
respecteren we de grenzen die God aan 
het leven stelt. Het toepassen van of mee-
werken aan euthanasie past daar niet bij. 
Heeft u toch een verzoek tot euthanasie, 



dan voeren we hierover een open en 
eerlijk gesprek. Zo nodig onderzoe-
ken we de mogelijkheden van over-
plaatsing.

Gebruik maken van onze zorg
Voor opname in De Regenboog 
heeft u een indicatie voor eerstelijns 
verblijf nodig van uw huisarts of het 
ziekenhuis. Het zorgadviesbureau 
van Lelie zorggroep kan u hierover 
informeren. De zorgadviseurs kun-
nen u ook helpen met het aanvra-
gen van de indicatie. U bereikt de 
zorgadviseurs via telefoonnummer 
(010) 27 26 430. Of stuur een 
e-mail naar zorgadviesbureau@
leliezorggroep.nl.



De Regenboog in het kort
• Gespecialiseerd in palliatieve zorg

• Huiselijke omgeving in karakteristiek 

Kralings herenhuis met mooie tuin

• Uw persoonlijke wensen en 

 behoeften staan centraal

• Bezoek is altijd welkom 

Meer informatie vindt u op 

leliezorggroep010.nl/de-regenboog

Bezoek onze site voor 
meer foto’s van De Regenboog

Zorg 
voor elkaar

http://leliezorggroep010.nl/de-regenboog
http://leliezorggroep010.nl/de-regenboog
http://leliezorggroep010.nl/de-regenboog


Onderdeel van 

REG 086-1

De Regenboog
Oudedijk 11 
3062 AB Rotterdam

T (010) 272 65 83  
E  deregenboog@leliezorggroep.nl
W  leliezorggroep010.nl/de-regenboog

De Regenboog ligt in Kralingen en is goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. 
In de omgeving is parkeergelegenheid 
(overdag tegen betaling).

Vanuit christelijke bewogenheid 
verlenen wij zorg aan onze cliën-
ten in Rotterdam en omgeving. 
We laten ons inspireren door de 
Bijbel, met respect voor ieders 
identiteit. Zorg voor elkaar: dat 
is onze opdracht.

Wat anderen zeggen op 
ZorgkaartNederland:

‘Mijn moeder had geen betere plek 
kunnen wensen dan in De Regen-
boog. Ook voor ons kinderen was 
het een verademing dat mijn moe-
der in goede vertrouwde handen 
was.’

‘De kern van het werk 
van dit hospice is pro-
fessionele, verpleegkun-
dige verzorging onder 
begeleiding van een 
arts en vrijwilligers die 
vanuit hun hart de 
patiënten en ook de 
familie weten te bege-
leiden.’

‘De medewerkers en 
vrijwilligers nemen alle 

tijd voor je en zorgen voor alles 
waar je maar om vraagt.’

http://leliezorggroep010.nl/de-regenboog

