
 
 

‘Ook als er geen zicht 

meer is op herstel’ 

 

Palliatieve zorg bij Aafje 



Palliatieve zorg bij Aafje  
 

Er komt veel op u af als u of uw naaste in aanraking komt met 

een levensbedreigende aandoening. De palliatief 

verpleegkundige van Aafje is er op dat moment graag voor u. 

Het doel van palliatieve zorg is niet de genezing, maar om u of 

uw naaste een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.  
 
De zorg is in dit geval gericht op het voorkomen en verlichten van het 
lijden. Er is hierbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten 
die u ervaart, maar ook voor uw psychische, sociale en/ of spirituele 
problemen die zich voor kunnen doen.  
 

 

Wat kan de palliatief verpleegkundige voor u betekenen? 
 
Ook als u of uw naaste nog geen zorg nodig heeft, is er de mogelijkheid 
dat de palliatief verpleegkundige u één of twee maal bezoekt. De 
palliatief verpleegkundige beantwoordt graag uw vragen over de ziekte 
en geeft uitleg over medicijngebruik. Ook is er aandacht voor 
psychische, sociale en spirituele aspecten. Bovendien bespreekt zij met 
u en/of uw familie de mogelijkheden met betrekking tot zorg in uw 
(thuis)situatie.  
 

 

Gespreksonderwerpen tijdens het bezoek 
 
Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: 

- Begeleiding bij uw behandeling 
- Symptomen, zoals vermoeidheid en pijn 
- Invloed van de ziekte op het dagelijks leven 
- Mantelzorg ondersteuning 
- Mogelijkheden van zorg 
- Hulpmiddelen 



 
De palliatief verpleegkundige geeft u alle voorlichting, tips en 
begeleiding die u wenst. Samen met u zoekt zij naar praktische 
oplossingen. Hierbij betrekt zij ook uw naasten en heeft zij  
contact met betrokken hulpverleners.  
En het mooie is: de palliatief verpleegkundige komt gewoon bij u langs. 

 

 

Meer weten?  
 
Wilt u meer weten over palliatieve zorg of eerst eens rustig met iemand 
praten over de mogelijkheden? Dan kunt u, ook als u nog geen zorg 
nodig heeft, telefonisch contact opnemen met de Aafje klantenservice:  
088 8 233 233 of via info@aafje.nl  
 
Of neem direct contact op met de palliatief verpleegkundigen: 
 

- Woont u in Rotterdam, dan belt u : 06 2220 7771 
 

- Woont u in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, 
Dordrecht, Zwijndrecht of Hendrik Ido Ambacht, 
Dan belt u:  088 823 1279 

 
 
 

Gespecialiseerd netwerk  

Aafje is aangesloten bij twee gespecialiseerde netwerken. In Rotterdam, 
Albrandswaard en Barendrecht is dat het Netwerk Palliatieve Zorg 
Rotterdam en omstreken. In Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Dordrecht en Zwijndrecht werkt Aafje samen met het Netwerk 
Palliatieve Zorg Waardenland.                                                                       
Kijk voor meer informatie op www.netwerkpalliatievezorg.nl.  
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