
INTENSIEVE PALLIATIEVE- EN

ZIEKENHUISVERPLAATSTE ZORG

VOOR JONGE MENSEN (16-40 JAAR)

Xenia 
Huis met een Hart

TEKST Xenia VOR MGEVING  & OPM A AK  Studio StellenBurch

Xenia - Huis met een Hart

Palliatieve zorg voor jonge mensen (16-40 jaar)

Kloosterpoort 4,

2312 EM Leiden

www.xenialeiden.nl

071-5135454
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Ziekenhuisverplaatste zorg
In samenwerking met o.a. de 

afdeling klinische oncologie van 

het LUMC, kunnen jonge mensen 

bij Xenia terecht voor:

• Chemotherapie 

(in palliatieve setting)

• Bloedtransfusies

• Trombocytentransfusies

• Intraveneuze medicatie 

(bijv. antibiotica, instellen op 

pijnmedicatie)

• Beademing (overbruggings-

zorg of respijtzorg)

Overbruggingszorg
Wanneer ernstig zieke jonge 

mensen bij het ziekenhuis 

“uitbehandeld” zijn, maar nog 

niet naar huis kunnen, biedt 

Xenia hen een tijdelijk verblijf. 

Hier wordt de benodigde 

(gespecialiseerde) verpleeg-

kundige zorg op maat aangebo-

den in een huiselijke omgeving 

met leeftijdsgenoten. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn om de 

tijd tussen twee kuren of andere 

intensieve behandelingen te 

overbruggen.

Xenia - Huis met een Hart
Xenia biedt zorgverlening binnen een huiselijke sfeer in
een, voor jonge patiënten, passende omgeving. Er is ruimte 
voor zes gasten. Bij Xenia zijn 24 uur per dag gespecialiseerde 
verpleeg kundigen aanwezig om de intensieve zorg samen 
met jouw behandelend specialist te waarborgen. Er worden 
verschillende vormen van palliatieve zorg geboden zoals:

Respijtzorg
Xenia biedt ook logeerzorg 

voor ernstig zieke jonge mensen, 

ter ondersteuning van de mantel-

zorg. Er kunnen thuis situaties 

ontstaan waarbij de zorg te 

intensief wordt. 

Bij Xenia komt de jongere in een 

andere omgeving, los van thuis, 

maar in een huis waar de beno-

digde zorg gecontinueerd wordt. 

Hierdoor kan de mantelzorger 

tijdelijk op adem komen. 

Terminale zorg
In de laatste levensfase biedt 

Xenia de zorg die aansluit bij de 

behoefte en mogelijkheden van 

de jongere en zijn of haar familie 

en vrienden. Het voorbereiden op, 

en het leren omgaan met het 

naderende einde, staan hierbij 

centraal.

Nazorg voor de naasten is 

een essentieel onderdeel van 

deze zorg.
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