
Zorg in beeld

Hospice De Regenboog 
Logeerhuis en Hospice In Via
in Eindhoven



Voor u ligt een fotoboek uitgegeven door stichting Sint Annaklooster. Met dit boek beoogt de stichting u als 

belangstellende of als mogelijk toekomstige zorgvrager te informeren over de palliatief terminale zorg die onze 

stichting te bieden heeft in Eindhoven. Deze zorg wordt door middel van beeld en woord weergegeven. 

De palliatief terminale zorg van stichting Sint Annaklooster wordt verstrekt in Hospice de Regenboog, in 

Logeerhuis en Hospice In Via en bij u thuis door onze afdeling thuiszorg. Deskundige zorg die aansluit bij de 

wensen van de zorgvrager op een plaats die comfort en kwaliteit van leven en sterven mogelijk maakt. 

Wij hopen dat dit fotoboek u zal raken.



Hospice De Regenboog 
Eindhoven

Hospice De Regenboog in 

Eindhoven is een van de 

zorgvoorzieningen van 

stichting Sint Annaklooster.



Hospice De Regenboog biedt gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale gasten. 



In een huiselijke sfeer wordt professionele zorg geboden.

Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop.



De Regenboog is gelegen in een prachtige groene omgeving en is voorzien van 10 gastenkamers.

“Opa keek hier graag naar buiten, naar de vogels die daar aan het eten waren. 

We hebben hier met zijn allen gelachen, gehuild en gepraat. Dat kamertje is helemaal 

“ons” kamertje geworden”



De gastenkamers zijn voorzien van een badkamer 

en een kitchenette met diverse apparatuur. Via het 

alarmsysteem kunnen onze gasten de verpleging 

oproepen als dat nodig is.

Gasten kunnen ook persoonlijke spullen meenemen.



Dagelijks verse maaltijden.

Aandacht voor diëten en speciale wensen.



De stilteruimte biedt plaats voor rust en bezinning.



Professionele zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Het team bestaat uit artsen gespecialiseerd in palliatieve zorg, verpleegkundigen, 

verzorgenden, zorghulpen en geestelijke verzorgers.



Familieleden en naasten zijn van harte welkom bij Hospice De Regenboog.

Zij kunnen eventueel helpen met de persoonlijke verzorging of de maaltijden.

In de laatste levensfase is het mogelijk om te waken en samen te komen in de familiekamer.



Speciale aandacht besteden wij aan het afscheid van een gast.

De gast en naasten worden op een bijzondere wijze uitgeleide gedaan.

“Als we hier bij opa zaten, dachten we als opa er later 

niet meer is, dan hebben we hier mooie herinneringen 

aan opa”



Vrijwilligers zorgen voor extra aandacht en begeleiding van gasten en hun naasten.



Hospice De Regenboog biedt aan naasten ook nazorg.

Onder andere door het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten.



“Slechts één dag is mijn allerliefste vader hier geweest, 

maar het was een hele warme prachtige zonnige 

winterdag waarop hij in deze liefdevolle omgeving van 

ons is weggegaan.

Ik weet zeker dat hij het heel fijn heeft gevonden hier.”



Hospice De Regenboog

Persoonlijk, snel en zorgzaam 

Voor meer informatie: www.sintannaklooster.nl

ClIëntenservicebureau 06 13 13 87 48

“Mede dankzij jullie konden wij hem zij aan zij 

begeleiden bij z’n laatste reis. Het was heel intens, 

heel indrukwekkend, heel bijzonder. Het was goed”



Logeerhuis en hospice In Via 
Eindhoven

Logeerhuis en hospice In Via 

in Eindhoven is een van de 

zorgvoorzieningen van stichting 

Sint Annaklooster.



Bij In Via kunnen gasten tijdelijk terecht voor logeerhuiszorg.

Ook bieden we gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale cliënten. 



In een huiselijke en persoonlijke sfeer bieden we professionele zorg.



Dagelijks verse maaltijden.

Aandacht voor diëten en speciale wensen.



Gasten van In Via kunnen genieten van de mooie groene omgeving.



In Via beschikt over 13 sfeervolle kamers met moderne faciliteiten.



De gastenkamers zijn deels voorzien van een badkamer en kitchenette met diverse apparatuur. 

De kamers zijn begin 2011 opnieuw gestoffeerd. Via het alarmsysteem kunnen onze gasten de verpleging oproepen 

als dat nodig is. Gasten kunnen ook persoonlijke spullen meenemen.



De stilteruimte biedt plaats voor rust en bezinning.



Familieleden en naasten zijn van harte welkom bij In Via.

Zij kunnen eventueel helpen met de persoonlijke verzorging of de maaltijden.



Professionele zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het team bestaat uit artsen gespecialiseerd in palliatieve zorg, 

verpleegkundigen, verzorgenden, zorghulpen, geestelijke verzorgers en een fysiotherapeut. 



Ook vrijwilligers dragen bij aan de persoonlijke zorg bij Logeerhuis en hospice In Via.





Stichting Sint Annaklooster biedt tevens palliatieve zorg in de thuissituatie.



Thuiszorg stichting Sint Annaklooster

Persoonlijk, snel en zorgzaam

Voor meer informatie: 

www.sintannaklooster.nl, 

Cliëntenservicebureau 

06 13 13 87 48



Slechts één dag is mijn allerliefste vader hier geweest, 

maar het was een hele warme prachtige zonnige winterdag 

waarop hij in deze liefdevolle omgeving van ons is weggegaan.

Ik weet zeker dat hij het heel fijn heeft gevonden hier...

Stichting Sint Annaklooster

Hospice de Regenboog

Aalsterweg 285d

5644 RE Eindhoven

Logeerhuis en hospice In Via

Aalsterweg 289B

5644 RE Eindhoven



www.sintannaklooster.nl
Dit fotoboek is mede mogelijk gemaakt door 

Rabobank Coöperatiefonds Eindhoven - Veldhoven


