
Hospice Huis Wilma
Zorg, geborgenheid en persoonlijke  
aandacht in de laatste levensfase

De meeste mensen blijven tot het eind van hun leven het liefst in hun eigen 
omgeving: gewoon thuis. Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan 
ook. Hier biedt hospice Huis Wilma uitkomst. Wij bieden palliatieve zorg aan 
degene die dit nodig heeft. Zorg die erop gericht is om de laatste fase een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven mee te geven. Dit in een warme, huiselijke 
sfeer waar ook de naasten en/of familie zich welkom voelen.



Een eigen appartement
Huis Wilma beschikt over 10 identieke 
appartementen van ca. 50 m2 waar de 
gasten in kunnen verblijven. De appar-
tementen hebben een eigen wc, ruime 
badkamer, woonkamer en slaapkamer en 
een ruim buitenterras. Ze zijn volledig 
ingericht en bieden de mogelijkheid dat, 
indien noodzakelijk, de familie kan blijven 
overnachten. Verder beschikt Huis Wilma 
over een familieruimte en in de tuin is een 
 stilteruimte gerealiseerd.

Aanmelding
Huis Wilma is voor ieder toegankelijk die 
over een medische indicatie van huisarts 
of specialist beschikt. De medische ver-
zorging wordt verzorgd door een team 
van deskundige medewerkers en vrijwil-
ligers. Indien gewenst kan uw eigen huis-
arts u in deze fase van het leven blijven 
begeleiden. Dit kan eventueel in samen-
werking met een van de artsen van het 
medische Centrum Mook, welke aan Huis 
Wilma zijn verbonden.

Rustgevende locatie
Op de rand van de gemeente Mook en 
Middelaar ligt hospice Huis Wilma. Ruim 
en modern opgezet en omgeven door een 
parkachtige tuin met veel aandacht voor 
rust en privacy. Via een statige oprijlaan 
bereikt u het hospice. Huis Wilma is goed 
bereikbaar: zowel met de auto als open-
baar vervoer. Er zijn voldoende parkeer-
plaatsen op eigen terrein.

Vragen?
We begrijpen dat we niet alles in deze 
folder uit kunnen leggen. Voor meer in-
formatie kunt u ook onze website raad-
plegen: www.huiswilma.nl. Maar natuur-
lijk kunt u ook bellen voor informatie:  
024 - 203 40 85. U kunt dan eventueel 
een afspraak maken voor een kennis- 
making en bezichtiging.

Het verblijf in Huis Wilma brengt
rust voor de gast én voor de familie.
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