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Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde 
boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: 
•	 Hoe ziet de komende tijd er uit?
•	 Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten
 te doen? 
•	 Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan
 doormaken? 
•	 Welke praktische zaken wil ik regelen?

Als de artsen u niet meer kunnen genezen komt u terecht in de palliatieve fase. 
Maar wat houdt palliatieve zorg nu in?

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven.
Genezen is niet meer mogelijk. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of 
stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. De zorg of behandeling is 
gericht op kwaliteit van leven. Er is aandacht voor: 
•	 lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
•	 gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte, 
•	 vragen rondom leven en dood, 
•	 zorg voor de naasten, 
•	 allerlei praktische zaken. 

In deze brochure krijgt u informatie over hoe u zich op nevenstaande
veranderingen kunt voorbereiden. Heeft u persoonlijke vragen naar aanleiding 
van deze brochure dan kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts
of uw (wijk)verpleegkundige/verzorgende. 

Daarnaast komt u in deze brochure begrippen tegen als terminale fase en
mantelzorg. Hieronder volgt een korte uitleg van deze begrippen.

Terminale fase
De terminale fase is de laatste fase van het leven, ook wel de stervensfase
genoemd. Palliatieve zorg is vaak al voor de terminale fase gestart; op het
moment dat genezing geen reële optie meer is en het overlijden binnen 
afzienbare tijd te verwachten is.

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg die mensen aan elkaar bieden vanuit een persoonlijke 
relatie. Het gaat om het verzorgen van bijvoorbeeld partner, ouder, zus of broer, 
vriend(in), buurman of buurvrouw. 

Voor wie is deze brochure? 

Deze brochure is bedoeld voor mensen die ziek zijn en weten dat ze niet meer 
beter zullen worden en voor hun naasten. Mensen met een ongeneeslijke ziekte 
hebben vaak behoefte aan heldere informatie. Deze brochure is bedoeld als een 
naslagwerk. De vragen die aan bod komen spelen misschien niet allemaal op 
dit moment maar soms wel in een latere fase. Met sommige zaken zult u
misschien niet geconfronteerd worden. 

4 5
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Hoe gaat u om met het besef dat u niet meer beter wordt en dat uw leven 
waarschijnlijk niet lang meer zal duren? Uw eerste reactie kan variëren van 
enorme boosheid tot gevoelens van verdoofdheid. Het kan zijn dat de 
boodschap de eerste tijd niet echt tot u doordringt. De verwerking van zo’n 
schokkende boodschap gaat in etappes. U hebt tijd nodig om écht onder ogen 
te zien dat u niet meer beter wordt. 

Ook als u na verloop van tijd over de eerste schok heen bent en wat rustiger 
bent geworden, blijven emoties een grote rol spelen. Veel mensen vinden dat 
zij in deze fase van hun leven ‘emotioneler’ zijn geworden. U kunt angst, 
machteloosheid en afhankelijkheid ervaren, maar ook positieve gevoelens. 

Angst voor lijden
Allerlei vragen kunnen door uw hoofd spelen. Wat kan ik verwachten? Wordt 
het een lijdensweg? Dergelijke vragen, die ook bij een naaste kunnen leven, 
maken vaak angstig en kunnen een verlammende werking hebben. Het is goed 
om met uw omgeving of met hulpverleners te bespreken waar u precies bang 
voor bent. Zij kunnen u dan proberen te begrijpen en inspelen op uw vragen en 
emoties. 

Machteloosheid en afhankelijkheid
Gevoelens van machteloosheid kunnen er zijn vanaf het bericht dat u ernstig 
ziek bent. Het idee dat er in uw lichaam iets aan de hand is waarop u geen 
invloed uit kunt oefenen, is moeilijk te accepteren. Daarnaast kan het soms erg 
lastig zijn steeds meer afhankelijk te zijn van de zorg van anderen.

Genieten en bewuster leven
Naast negatieve gevoelens kunt u ook positieve veranderingen ervaren. Er zijn 
mensen die bijvoorbeeld meer genieten van ‘kleine’ dingen: van de natuur, 

van een kind, van een kaartje van een vriend of familielid. Sommige mensen 
geven aan dat ze bewuster en intenser zijn gaan leven.

Eindigheid en kwetsbaarheid
De ziekte en de daarmee gepaard gaande onzekerheid en kwetsbaarheid
vormen voor veel mensen aanleiding om vragen te stellen over het eigen
bestaan en het leven in het algemeen. Heeft mijn leven zin gehad? En wat 
heeft mijn leven voor zin nu de toekomst onzeker is? Dit worden ook wel
zingevings- of spirituele vragen genoemd. Deze zijn soms zo complex, dat u
er wellicht meer over wilt lezen of er met iemand over wilt praten.

Suggestie
•	 Hoe	u	met	uw	emoties	omgaat,	hangt	af	van	uw	persoonlijkheid.	Als	u	over	
uw	emoties	wilt	praten	dan	kan	dat	bijvoorbeeld	met	familie	en	vrienden.

	 U	zult	merken	dat	dit	met	de	één	beter	gaat	dan	met	de	ander.	Ook
	 lotgenotencontact	zoals	bijvoorbeeld	in	inloophuizen	is	een	mogelijkheid.	

	 Wanneer	u	wilt	praten	met	mensen	met	een	medische	achtergrond,	kunt	u	
een	beroep	doen	op	uw	medisch	specialist,	een	verpleegkundige,	uw	huis-
arts	of	de	thuiszorg.	Ook	psychosociale	hulpverleners,	zoals	een	maatschap-
pelijk	werker,	een	geestelijk	verzorger	of	een	psycholoog,	kunnen	een	fijne	
gesprekspartner	zijn.	Wat	deze	verschillende	hulpverleners	voor	u	kunnen	
betekenen,	kunt	u	lezen	in	hoofdstuk	6	van	deze	brochure.

Emotionele veranderingen

1
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Niet alleen emotionele veranderingen, maar ook lichamelijke klachten kunnen 
het gevolg zijn van uw ziekte en behandeling. Bijvoorbeeld minder energie, 
minder eetlust, pijnklachten, obstipatie (moeilijke stoelgang) of kortademig-
heid. Deze klachten kunnen van invloed zijn op hoe u zich voelt en wat u wel
of niet kunt.

Een goede behandeling van de klachten is belangrijk, omdat u dan nog zoveel 
mogelijk datgene kunt doen wat u nog graag wilt. Bespreek daarom uw
klachten op tijd met uw (huis)arts. Ook als u denkt dat ze niet zo belangrijk 
zijn. Een klacht is beter te behandelen wanneer u niet te lang wacht met het 
starten van een behandeling. 

Suggesties
•	Ook	als	u	niet	meer	beter	wordt,	kan	het	zijn	dat	u	onder	controle	blijft	van	
uw	specialist.	Deze	houdt	dan	bij	hoe	uw	ziekte	zich	ontwikkelt	en	welke	
klachten	u	heeft.	Soms	neemt	de	huisarts	de	begeleiding	over.	De	specialist	
of	uw	huisarts	proberen	om	uw	klachten	zoveel	mogelijk	te	beperken.	Deze	
behandeling	wordt	palliatieve	zorg	genoemd	(zie	definitie	op	pag.	4).

•	Voor	uw	klachten	zijn	verschillende	behandelingen	mogelijk,	zoals	pijn-
bestrijding.	Pijn	is	te	verminderen	door	diverse	pijnstillers.	Het	is	belangrijk	
dat	u	de	pijnstillers	precies	volgens	het	voorgeschreven	schema	van	uw	arts	
inneemt.	Wacht	dus	niet	totdat	u	weer	pijn	voelt.	Dan	bent	u	steeds	net	te	
laat.	

•	Mogelijk	krijgt	u	morfine	voorgeschreven.	U	hoeft	niet	bang	te	zijn	dat	u	
daaraan	verslaafd	zult	raken.	Ook	bij	een	hoge	dosis	morfine	kunt	u	in	

	 principe	goed	blijven	functioneren.	Meer	informatie	hierover	kunt	u	krijgen	
van	uw	arts,	uw	apotheker	of	de	thuiszorgmedewerker,	die	uw	medicatie

	 regelt.

•	Laat	uw	omgeving	en	de	hulpverleners	weten	waar	u	last	van	heeft.	Zij	
	 kunnen	u	dan	zo	goed	mogelijk	helpen.	Geef	tijdig	aan	wat	u	belangrijk	vindt.

Het kan zijn dat u door lichamelijke beperkingen en of vermoeidheid op een 
gegeven moment moet stoppen met bepaalde activiteiten. Hierdoor gaat uw 
dagelijks leven er anders uitzien en sommige plannen kunt u niet meer
uitvoeren.

Er komt een dag dat u afscheid moet nemen van een aantal hobby’s en andere 
bezigheden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Toch kunnen er ook waardevolle 
momenten zijn, omdat u meer en meer met de dag leeft en de dingen mogelijk 
intenser beleeft.

Suggesties
•	 Weeg	af	wat	u	in	deze	levensfase	belangrijk	vindt	om	nog	te	doen.	Wanneer	
u	het	moeilijk	vindt	om	dit	voor	uzelf	duidelijk	te	krijgen,	kunt	u	hierover	
praten	met	uw	huisarts,	palliatief	verpleegkundige	of	met	een	psychosociale	
hulpverlener.

•	 Zoek	prettige	bezigheden	die	minder	inspanning	vergen.	

Lichamelijke veranderingen Veranderingen in uw dagelijkse leven

2 3
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Partner en kinderen
Wanneer u een partner heeft en eventueel kinderen, zult u merken dat uw 
ziekte niet alleen uw leven beïnvloedt, maar ook dat van hen. U bent in deze 
fase waarschijnlijk meer op elkaar aangewezen dan voorheen. Soms wordt een 
relatie daardoor intenser. Maar door de moeilijke omstandigheden kunnen er 
ook spanningen ontstaan.

Iedere persoon heeft een eigen manier van verdriet verwerken. De één praat er 
bijvoorbeeld graag veel over. De ander verwerkt het verdriet in zichzelf. In een 
relatie kunnen spanningen ontstaan als partners verschillende wijzen van
verwerking bij elkaar niet herkennen. Het kan ook zijn dat u afhankelijker 
wordt van uw partner. Sommige dingen die u vroeger altijd zelf deed, worden 
nu door uw partner of door uw kinderen gedaan. Dat is niet altijd makkelijk.

Veranderingen kunnen ook plaatsvinden in het contact met uw kinderen.
Ouders willen hun kinderen vaak niet belasten met hun gevoelens en zorgen. 
Dit is begrijpelijk, maar blijkt op termijn regelmatig tot problemen bij kinderen 
te leiden.

Familie, vrienden en bekenden
Ook uw sociale leven verandert. Door uw ziekte kunnen relaties met familie, 
vrienden en bekenden veranderen. Sommige relaties worden intenser en met 
anderen krijgt u juist een meer afstandelijk contact. Dit kan gebeuren omdat 
sommige mensen niet weten hoe zij moeten reageren op het bericht dat u niet 
meer zult genezen. Door alles wat u meemaakt, kan het ook zijn dat u anders 
reageert dan voorheen. Hierdoor is het mogelijk dat bekenden in uw omgeving 
u minder goed begrijpen of dat u hun reactie juist niet begrijpt. 

Suggesties
•	Het	kan	prettig	zijn	om	over	uw	ziekte	en	de	gevolgen	ervan	te	praten.
	 Ook	voor	uw	kinderen	geldt	dat	in	meer	of	mindere	mate.	Probeer	open	en	
duidelijk	tegen	elkaar	te	zijn	zodat	u	op	de	hoogte	bent	van	elkaars

	 gevoelens	en	verwachtingen.	Onderwerpen	als	uitvaart,	financiële	zaken	na	
het	overlijden	en	alleen	achterblijven	kunnen	besproken	worden.	U	kunt	hier	
meer	over	lezen	in	hoofdstuk	10.

•	Wanneer	u	aan	kunt	geven	welke	steun	u	nodig	heeft,	zullen	veel	familie-
leden	en	vrienden	die	graag	geven.	Moeilijker	ligt	het	misschien	als	u	weinig	
contacten	heeft,	of	als	uw	familieleden	ver	weg	wonen.	Bedenk	dan	dat	hulp	
vragen	geen	schande	is.	Veel	mensen	zijn	van	harte	bereid	om	de	helpende	
hand	te	bieden	maar	aarzelen	om	zelf	het	initiatief	te	nemen.	

Veranderingen in relaties

4
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Er zijn verschillende hulpverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de
huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat het liefst naar de medisch
specialist of de verpleegkundige. Afhankelijk van uw vraag kunt u met de
volgende hulpverleners te maken krijgen. 

Medisch specialist en verpleegkundige
Uw medisch specialist en/of de verpleegkundige van de polikliniek of
ziekenhuisafdeling kunnen u helpen en begeleiden, ook als zij geen genezende 
behandeling meer voor u hebben. U gaat wellicht na ontslag uit het ziekenhuis 
nog met enige regelmaat op controle bij uw medisch specialist. Bij hem kunt 
u aangeven wat uw klachten zijn. De specialist en de verpleegkundige zullen 
beiden proberen uw klachten zo goed mogelijk te behandelen. Ook met niet-
medische vragen kunt u bij hen terecht. Zij kunnen u helpen wanneer u
ondersteuning zoekt bij het omgaan met de ziekte en zij verwijzen u, wanneer 
dat nodig is, door naar andere hulpverleners. 

Huisarts en wijkverpleegkundige
Wanneer u thuis verblijft dan zijn de huisarts en de wijkverpleegkundige samen 
verantwoordelijk voor de goede zorg. Mantelzorg en vrijwilligers kunnen hierbij 
een rol van betekenis spelen. De huisarts zal als dat nodig is contact
opnemen met uw medisch specialist om (samen met u) te overleggen hoe u 
het beste kunt worden behandeld. Ook kan uw huisarts met vragen over
specifieke (palliatieve) problemen contact opnemen met het Consultatief
Palliatief Team Waardenland, een gespecialiseerd team dat professionals
ondersteunt. Ook met niet-medische vragen kunt u bij de huisarts en de wijk-
verpleegkundige terecht. Zij ondersteunen u en verwijzen zo nodig door naar 
andere hulpverleners. 
U kunt met uw huisarts afspreken regelmatig contact met elkaar te hebben, 
zodat de huisarts u goed kan begeleiden. 

Hulpverleners

6
Omgaan met het feit dat u niet meer beter wordt, kan spanning geven. Als u 
pijn heeft of voortdurend ongerust en bezorgd bent, neemt de spierspanning 
toe en wordt u erg moe. Er zijn veel verschillende manieren om tot rust te
komen. Lichamelijke activiteiten of een ontspanningsoefening kunnen u ook 
helpen bij het omgaan met een ziekte. Het belangrijkste is dat u de methode 
vindt die het beste bij u past.
Sommige mensen vinden het prettig om te praten, muziek te luisteren of te 
schrijven over hun ervaringen. Anderen lezen graag ervaringsverhalen van 
mensen die in vergelijkbare situaties zitten. Voor literatuur over dit onderwerp 
verwijzen we u naar de bibliotheek, internet en/of boekhandelaar.

Suggesties
•	Het	kan	prettig	zijn	om	over	uw	ziekte	en	de	gevolgen	ervan	te	praten.	Dat	
kan	met	iemand	uit	uw	naaste	omgeving,	maar	het	kan	ook	met	iemand	die	
iets	verder	van	u	afstaat,	bijvoorbeeld	met	een	medepatiënt,	een	lotgenoot.	
Een	geestelijk	verzorger	of	pastoraal	werker	kan	een	luisterend	oor	bieden,	
ook	als	u	niet	gelovig	bent.	Deze	mensen	hebben	geleerd	om	te	luisteren	
zonder	direct	met	adviezen	en	eigen	opvattingen	te	komen.	Ook	in	het

	 inloophuis	staan	gastvrouwen	en	gastheren	voor	u	klaar.	U	kunt	uw	verhaal	
kwijt	of	u	kunt	deelnemen	aan	ontspannende	activiteiten	met	lotgenoten.

•	Zoek	afleiding.	Er	zijn	allerlei	activiteiten	die	u	voor	korte	of	langere	tijd
	 afleiding	kunnen	bezorgen:	lezen,	muziek,	een	film	bekijken,	wandelen,	enz.

•	Zoek	eventueel	hulp.	Denk	niet	te	snel	dat	er	toch	niets	aan	te	doen	is.	Er	
zijn	wel	degelijk	mogelijkheden	zodat	u	zich	beter	gaat	voelen.	Uw	arts	kan	
u	bijvoorbeeld	iets	voorschrijven	om	wat	rustiger	te	worden	en	om	te	kunnen	
slapen.	Hij	kan	u	ook	attenderen	op	meer	gespecialiseerde	hulpverleners.

•	Probeer	u	niet	af	te	sluiten	van	de	mensen	in	uw	omgeving,	ook	al	zult	u	die	
behoefte	misschien	voelen.	Voorlopig	gaat	het	leven	‘gewoon’	door,	niet

	 alleen	voor	de	mensen	om	u	heen,	maar	ook	voor	uzelf.	
 

Ontspanning

5
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religie, dan kan de arts of de verpleegkundige daarin bemiddelen. Ook wanneer 
u thuis bent, kunt u gebruik maken van de diensten van een geestelijk 
verzorger. U kunt zelf contact opnemen met hem/haar of deze vraag met uw 
huisarts of wijkverpleegkundige/verzorgende bespreken. 

Psycholoog
Het kan zijn dat u zich door uw ziekte angstig, gespannen of somber voelt, last 
hebt van vermoeidheid en slecht slapen. U vindt het misschien moeilijk deze 
gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in uw directe
omgeving. De psycholoog kan u helpen om uw gevoelens van angst, pijn en 
verdriet te begrijpen. Hij kan proberen u te helpen bij uw verwerkingsproces. 
Ook kan het zijn dat ingrijpende gebeurtenissen uit uw persoonlijke verleden 
juist nu weer een rol gaan spelen in uw denken en voelen. Uw huisarts of 
specialist kan u doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut. 

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding 
en/of beweging. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld ook helpen bij klachten 
van benauwdheid en pijn. Fysiotherapeuten behandelen ook aan huis. Uw arts 
kan u, indien nodig, doorverwijzen naar een fysiotherapeut, maar u kunt ook 
zelf contact opnemen. 

Diëtist
Bij problemen met en vragen over voeding kan de arts u doorverwijzen naar
een diëtist. Dit kan de diëtist van het ziekenhuis of van de thuiszorgorganisatie 
zijn. U kunt ook contact opnemen met een diëtist met een eigen praktijk. 

Aanvullende zorg 
Aanvullende zorg is erop gericht iemand zich beter of comfortabeler te laten 
voelen. Aanvullende zorg kan een onder-
steuning of aanvulling zijn op de
medische behandelingen. Mogelijkheden van 
aanvullende zorg zijn onder meer: 
•	 Diëten of voedingssupplementen 
•	 Aromatherapie
•	 Ontspanningsoefeningen
•	 Massage

Over bovenstaande aanvullende zorg kunt
u informatie vragen bij uw (huis)arts of 
wijkverpleegkundige/verzorgende.

Consultatief Palliatief Team (CPT) Waardenland
Het consultatief palliatief team is een ondersteuningspunt voor hulpverleners 
met vragen over het verlenen van de juiste palliatieve zorg. In elke regio is een 
team actief. U kunt uw arts of verpleegkundige wijzen op het bestaan ervan.  
Kijk voor meer informatie op www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland of bel 
naar 06 - 21 56 83 31

Casemanager palliatieve zorg
De casemanager palliatieve zorg ondersteunt de patiënt in de palliatieve fase 
en organiseert, coördineert en evalueert de zorg tussen de verschillende zorg-
verleners. De casemanager kan de huisarts in dit proces ondersteuning bieden. 
De casemanager is er voor mensen die thuis wonen en werkt aanvullend op het 
reguliere aanbod. Daarnaast kunt u bij hen terecht voor een actueel overzicht 
van de mogelijkheden van zorgverlening binnen het netwerk. De casemanager 
kan snel en adequaat hulpmiddelen inzetten. Kijk voor meer informatie op:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland of bel naar 06 - 53 48 13 85

Apotheker
De apotheek is de plaats waar u deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen 
over het gebruik van uw geneesmiddelen. Naast medicijnen zijn vaak ook
allerlei materialen nodig, zoals verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en 
dergelijke. Deze materialen kunt u krijgen via de apotheek, de medewerkers 
geven u hierover advies. Vaak kunnen de benodigde materialen en medicatie 
ook bij u thuis worden bezorgd.

Maatschappelijk werker
Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij uw verdriet, zorgen en 
onzekerheden in deze fase. Daarnaast kunt u bij hen terecht met vragen als: 
Hoe kom ik aan hulp thuis? Worden kosten vergoed? Welke plannen kan ik nog 
wel uitvoeren en welke niet? U kunt - wanneer u daar behoefte aan heeft - uw 
huisarts, uw medisch specialist of de verpleegkundige/verzorgende vragen om 
u in contact te brengen met een maatschappelijk werker. U kunt ook zelf recht-
streeks contact opnemen met een maatschappelijk werker van uw keuze. 

Geestelijk verzorger
Misschien gaat u door uw ziekte meer nadenken over uw leven; over wat u 
meemaakt, over de zin van het bestaan of over de rol van het geloof in uw
leven. Als u over dit soort levensvragen met iemand wilt praten, kunt u dit 
doen met een geestelijk verzorger. U hoeft hiervoor niet kerkelijk te zijn.
De meeste instellingen hebben geestelijk verzorgers van verschillende levens-
beschouwelijke achtergrond in huis (of kunnen deze inschakelen). Wanneer u 
graag in contact wilt komen met een geestelijke verzorger van een bepaalde 
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CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
Het CIZ stelt aan de hand van uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie een 
indicatie vast voor de zorg die de patient nodig heeft Zie voor meer informatie 
de website www.ciz.nl.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Bepaalde vormen van ondersteuning thuis vallen onder de Wmo. Deze wet 
draagt ertoe bij dat alle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en 
zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen al 
dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de Wmo zijn o.a. de 
volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. 
Heeft u een van deze voorzieningen nodig, dan kunt u hiervoor bij uw eigen 
gemeenten terecht;
•	 hulp bij het huishouden
•	 woonvoorzieningen
•	 rolstoelen of andere verplaatsmiddelen
•	 vervoersvoorzieningen
•	 gehandicaptenkaart en –parkeerplaats
•	 ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Voor 
de Wmo-voorzieningen heeft u een indicatiebesluit nodig. 

Netwerken palliatieve zorg
In de netwerken palliatieve zorg werken verschillende organisaties samen
om de palliatieve zorg regionaal zo goed mogelijk te organiseren. Bij de
coördinator van het netwerk kunt u een informatie aanvragen met de
verschillende zorgmogelijkheden in uw regio. Daarnaast kunt u meer informatie 
teruglezen op de website http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland of 
kunt u bellen voor meer informatie naar nummer 06 - 30 28 56 53.

Vrijwilligersorganisaties
De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
bieden enkele dagdelen hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun 
naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de partner of familie overnemen of
ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van 
zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VPTZ is over het 
algemeen op korte termijn te realiseren. Het is mogelijk dat naast de VPTZ ook 
andere vrijwilligersorganisaties actief zijn. Voor andere vrijwilligersorganisaties 
zie adressenlijst in hoofdstuk 11.

Kosten
Thuiszorg en zorg in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices worden 
(deels) vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CIZ 
beoordeelt of u voor AWBZ-zorg in aanmerking komt. Het CIZ stelt een 
indicatie waarmee u zorg kunt aanvragen. Met deze indicatie kunt u zorg
aanvragen bij uw gewenste zorgaanbieder. Voor de berekening van de hoogte 
van uw eigen bijdrage kunt u terecht op de site www.cak-bz.nl.

In hospices en bijna-thuis-huizen betaalt u naast de eigen bijdrage voor de 
zorg meestal ook nog een eigen bijdrage per dag voor de kosten van het
verblijf. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw hulpverlener, de instelling 
waar u zorg van ontvangt of bij uw verzekering.

Waar kunt u voor hulp terecht

Veel mensen vinden het prettig thuis zorg te krijgen van vertrouwde mensen, 
zoals familie, vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd 
komen dat u hulp van buiten nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer familie en 
vrienden niet meer alle zorg kunnen bieden of wanneer u geen beroep kunt 
doen op naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers. 
In die situatie kunnen de volgende organisaties u de weg wijzen.

7



Hospice De Cirkel Hospice De Patio
Hospice-VTZ

Gorinchem & Omstreken

191818 19

Thuis 
De thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de huishouding, persoonlijke
verzorging of verpleging bij u thuis. De zorg is erop gericht dat u zo lang
mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. U kunt de thuiszorg ook inschakelen 
voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een verpleegkundige of 
maatschappelijk werker. In situaties waarin u ś nachts niet alleen kunt en wilt 
zijn, is het mogelijk nachtzorg in te zetten.

Bij de grotere thuiszorgorganisaties kunnen verschillende hulpmiddelen en
verpleegartikelen worden geleend of gekocht (bijvoorbeeld in thuiszorg-
winkels). Te denken valt aan krukken, rolstoelen, bedverhogers en dergelijke. 
Daarnaast bieden sommige thuiszorgorganisaties ook mogelijkheden voor 
warme maaltijden aan huis en klussendiensten. Ook organiseren zij soms
cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die een steun in de rug kunnen
bieden bij de zorg thuis.

Verzorgingshuis/zorgcentra
Als thuis wonen geen optie meer is, kan een verzorgingshuis uitkomst bieden. 
Zo zelfstandig mogelijk wonen is het uitgangspunt. Verzorgingshuizen bieden 
huisvesting met verzorging en begeleiding. Sommige zorgcentra/verzorgings-
huizen hebben de beschikking over een verpleegunit. Daardoor hoeven
bewoners niet altijd te verhuizen naar een verpleeghuis als ze complexere zorg 

nodig hebben. Om de thuiszorg te ontlasten, is een tijdelijk verblijf ook mo-
gelijk als het bijvoorbeeld `thuis even niet meer gaat`. Een tijdelijke opname 
duurt in de regel niet langer dan zes weken.

Verpleeghuis
Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en
begeleiding wanneer u niet langer thuis kan verblijven. Steeds meer verpleeg-
huizen beschikken over specifieke afdelingen voor palliatieve zorg. Een
dergelijke afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer en een 
logeerkamer voor naasten. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden 
bieden verzorging en verpleging. De specialist ouderengeneeskunde is
verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de
geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk
werker – kunnen op afroep worden ingezet. Een opname op deze afdeling duurt 
maximaal drie maanden, hoewel dit soms verlengd wordt. Ook in het verpleeg-
huis is een tijdelijk verblijf mogelijk om de thuiszorg te ontlasten.

Bijna-thuis-huizen (ook wel low-care Hospices)
Bijna-thuis-huizen bieden zorg zoals in de thuissituatie. De huizen zijn klein-
schalig (vier tot acht bedden) met logeergelegenheid voor de naasten.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het welzijn van de gasten.

De professionele hulpverlening komt van de eigen huisarts, de thuiszorg, de 
fysiotherapie, etcetera. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die 
niet langer thuis kunnen worden verzorgd. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoen-
de hulp is van familie en vrienden of wanneer deze mantelzorgers de zorg thuis 
niet meer aankunnen.

In de netwerkregio zijn er anno 2012 drie bijna-thuis huizen, Hospice De Patio 
in Dordrecht, Hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht en
Hospice-VTZ Gorinchem & Omstreken.

In high-care Hospices biedt een eigen team van gespecialiseerde verpleeg-
kundigen, met ondersteuning van vrijwilligers, 24 uur zorg. Ook hier ligt de 
nadruk op leven zoals thuis. In de regel zijn hospices groter dan bijna-thuis-
huizen en hebben ze meer bedden. Familie en andere naasten kunnen blij-
ven logeren. Soms heeft een specialist ouderengeneeskunde, een huisarts of 
een medisch specialist de medische verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een 
beroep worden gedaan op andere hulpverleners, zoals de psycholoog of de 
geestelijk verzorger. Hospices kunnen zelfstandig zijn, gevestigd zijn in een 
verzorgings- of verpleeghuis of hiermee nauw samenwerken.

Een hospice is geschikt voor mensen die niet meer thuis kunnen worden
verzorgd. Patiënten kunnen ook tijdelijk worden opgenomen om de mantel-
zorgers enkele dagen of weken te ontlasten.

Verblijfsmogelijkheden

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven vinden veel mensen het prettig 
om zorg thuis te krijgen. Wanneer u geen of onvoldoende beroep kunt doen op 
naasten en afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers zijn
er nog andere mogelijkheden. U kunt in overleg met uw familie, huisarts en
specialist de voor u geschikte keuze maken voor een van de volgende
verblijfsmogelijkheden.  

8
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Specifieke psychosociale begeleiding
Er zijn diverse zelfstandige therapeuten, die gespecialiseerd zijn in het
begeleiden van mensen met kanker en andere ernstige ziekten. U kunt van hen 
begeleiding krijgen als u bijvoorbeeld veel moeite heeft met de gevolgen van 
uw ziekte. Daarnaast zijn er in Nederland therapeutische centra voor
patiënten met ernstige ziektes. Met deze centra kunt u een afspraak maken 
voor één of meerdere gesprekken met een therapeut die gespecialiseerd is in 
het leren omgaan met een ernstige ziekte, bijvoorbeeld het Helen Dowlings-
instituut, zie adressenlijst in hoofdstuk 11.

Lotgenotencontact/inloophuizen
In Nederland zijn diverse inloophuizen speciaal voor mensen met kanker of
een andere ernstige ziekte. Een inloophuis is een huis waar mensen met een 
ernstige ziekte terecht kunnen voor bijvoorbeeld een gesprek met een
vrijwilliger, voor lotgenotencontact, informatie of advies. In Gorinchem staat 
het inloophuis De Blauwe Anemoon. In Rotterdam zijn de volgende inloophui-
zen, inloopcentrum Cadenza, inloophuis De Boei en Vruchtenburg. Voor adres-
sen van de inloophuizen zie pagina 28. Lotgenoten kunt u ook vinden bij de 
diverse patiëntenverenigingen. Een overzicht hiervan vindt u op www.npcf.nl.

Steunpunt Mantelzorg
Veel gemeenten in Nederland beschikken over een Steunpunt Mantelzorg.
Dit Steunpunt kan de mantelzorg (familieleden, vrienden en buren die een 
zieke verzorgen) van dienst zijn als vraagbaak, als luisterend oor, als raad-
gever of als verwijzer.
Het Steunpunt helpt u ook bij het vinden van praktische ondersteuning als de 
mantelzorger enige tijd niet beschikbaar is om voor u te zorgen. Steunpunten 
voor mantelzorger organiseren ook lotgenotencontact voor mantelzorgers. Voor 
meer informatie zie www.mantelzorg.nl.

Ondersteunende organisaties

9
Diensten aan huis
Er zijn verschillende organisaties die diensten aan huis kunnen leveren. Denkt 
u aan een kapper of pedicure, een tuindienst of klussendienst, een boodschap-
penservice of maaltijdvoorziening. Via de lokale Steunpunten Mantelzorg, vrij-
willigersorganisatie of de thuiszorg is informatie verkrijgbaar over
mogelijkheden bij u in de gemeente. Voor ouderen is er de Stichting Welzijn 
Ouderen. Welzijnsorganisaties voor ouderen kunnen helpen bij het vinden van 
allerlei hulpdiensten die in uw gemeente actief zijn. Voor de diensten van
welzijnsorganisaties is geen indicatie van het CIZ nodig. 
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Zaken op orde brengen

10
U kunt overwegen alvast een aantal (praktische) zaken te regelen. Het kan u 
rust geven als u weet dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Zo kunt u een 
wensenboekje invullen of een levensboek maken. Ook de hierna behandelde 
onderwerpen kunnen helpen. 

Continuïteitshuisbezoeken
Een manier om de zaken op orde te brengen, is door gebruik te maken van een 
continuïteitshuisbezoek. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over 
hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de 
bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Ook komen er veel vragen op 
hen af. Naast de (medische) zorg van uw huisarts kunt u een gesprek hebben 
met een wijkverpleegkundige. Dit wordt een continuïteitshuisbezoek genoemd 
en deze bezoeken zijn kosteloos. 

Wanneer u, en/of uw naasten, in aanmerking willen komen voor een huis-
bezoek, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige van de afdeling, een 
polikliniekassistente of uw specialist. Misschien hebt u als ziekenhuispatiënt 
nog geen belangstelling voor een huisbezoek. Als u eenmaal thuis toch een 
gesprek wilt aanvragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de 
thuiszorgorganisaties, zie hoofdstuk 11.

Wilsverklaringen
U kunt uw wensen beschrijven zodat deze duidelijk zijn voor uw naasten. 
Hierna komen verschillende documenten aan bod. Eventuele formulieren kunt u 
aanvragen bij uw behandelaar of de genoemde organisatie. Zie voor adressen 
hoofdstuk 11. Voor officiële formulieren of zelf opgestelde documenten geldt 
dat u de daarin opgenomen wilsverklaringen altijd weer kunt intrekken.

•	 Zorgverklaring
 In een Zorgverklaring legt u vast op welke wijze u wel, of juist niet medisch 

en verpleegkundig verzorgd wilt worden in uw laatste levensfase. Deze 
verklaring ondertekent u persoonlijk en is wettelijk erkend. Daarnaast kunt 
u aangeven wie u machtigt om medische beslissingen te nemen, wanneer u 
dit zelf niet meer kunt. Meer informatie vindt u bij Stichting Zorgverklaring, 
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie en Nederlandse Vereniging 
Patiënten Zorg voor het leven.

•	 Behandelverbod
 In een Verklaring Behandelverbod kunt u vastleggen onder welke
 omstandigheden u weigert om medische behandelingen te ondergaan. Ook 

wanneer dit betekent dat de dood dan sneller intreedt. Meer informatie vindt 
u bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde, www.nvve.nl.

•	 Niet-reanimeren verklaring
 In principe wordt iedereen bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. 

Juist omdat alles zo snel moet gebeuren en het resultaat bijna niet is te 
voorspellen, is het moeilijk om op dat moment een goede beslissing te

 nemen. Het is daarom verstandig om tijdig over niet-reanimeren na te
 denken. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin zelf geen besluiten meer 

kunt nemen en uw naasten dit moeten doen.
 U kunt zelf een niet-reanimeren verklaring opstellen of een hiervoor
 ontwikkeld formulier gebruiken. Bespreek dit in ieder geval met uw naasten 

zodat zij hiervan af weten. Voor meer informatie www.nvve.nl. 

•	 Euthanasieverzoek 
 Hiermee geeft u precies aan onder welke omstandigheden u graag zou
 willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. De formulering van de verklaring 

is dusdanig opgesteld dat er geen twijfels zijn over uw wensen. De besluit-
vorming en de uitvoering daarvan moet aan zogenaamde zorgvuldigheids-
eisen voldoen. Bespreek daarom uw verzoek met uw (huis)arts. Er bestaat 
in Nederland geen recht op euthanasie. Het kan gebeuren dat uw (huis)arts 
gewetensbezwaren heeft en niet wil ingaan op uw verzoek. U kunt vragen 
om u te verwijzen naar een hulpverlener die deze bezwaren niet heeft. Voor 
meer informatie www.nvve.nl. 
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•	 Orgaan- en weefseldonatie
 Misschien krijgt u de vraag gesteld of u bereid bent tot orgaan- of weefsel-
 donatie. Wellicht hebt u zich al laten registreren in het Donorregister.
 Registratie is niet verplicht. Maar het is wel een makkelijke en duidelijke 

manier om te laten weten of u een orgaan of weefsel wilt afstaan. Bovendien 
bent u er op die manier van verzekerd dat er ook volgens uw keuze wordt 
gehandeld. 

•	 Ter beschikking stellen wetenschap
 Hiermee geeft u aan uw lichaam ter beschikking te stellen voor medisch
 wetenschappelijk onderzoek. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met 

een universiteit of een ziekenhuis verbonden aan een universiteit. Zij sturen 
u de benodigde formulieren toe. 

•	 Testament
 In een testament legt u vast wie uw bezittingen (vermogen en onroerend 

goed) erft en wie eventueel voogd over de kinderen wordt. Voor het
 opstellen van een testament is een notaris nodig.

Uitvaart regelen
U kunt zelf (een deel van) uw eigen uitvaart regelen. Veel kan en mag tegen-
woordig. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met een 
uitvaartondernemer. U kunt uw uitvaartwensen op papier zetten en bespreken 
met uw naasten en de uitvaartondernemer. Zo kunt u er zelf voor zorgen dat 
de uitvaart wordt zoals u het wilt.

Thuiszorgorganisaties
Aafje
IJsselmeer 30
3332 EX Zwijndrecht
T 078 - 62 54 255 of 0900 - 8664
E info@aafje.nl
I www.aafje.nl

Agathos
Regiokantoor Drechtsteden/
Alblasserwaard/R’kerk/B’drecht
Stationspark 500
3364 DA Sliedrecht 
T 010 - 2640777 van 07.30 - 17.00 u
 06 - 10920233 van 17.00 - 23.00 u
F 0184 - 43 08 80
I www.agathos-thuiszorg.nl

Curadomi
Regiokantoor Drechtsteden
Stationspark 500
3364 DA Sliedrecht
T 0900 - 25 82 583
F 0184 - 43 08 81
I www.curadomi.nl

De Lange Wei
Rembrandthof 85
3372 XV Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 67 80 00 
F 0184 - 67 80 80
I www.delangewei.nl

De Wielborgh Thuiszorg
Beverwijckstraat 49
3311 GB  Dordrecht
T 078 - 64 92 111
F 078 - 64 92 100
I www.wielborgh.nl

Internos
Katholieke Stichting Thuiszorg
Westelijke Parallelweg 50
3331 EW  Zwijndrecht
T 078 - 64 83 838
E info@internosthuiszorg.nl
I www.internosthuiszorg.nl

Voorzieningen en adressen in de regio

Wmo loketten
Voor al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn binnen uw gemeente, kunt 
u op één plaats terecht: het Wmo loket (zie ook blz. 16). 

11
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Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide
T 088 - 40 80 500
F 088 - 40 80 501 
I avzorggroep.nl/presentthuiszorg

PrivaZorg Alblasserwaard en
Drechtsteden
Burg. Viezeestraat 1
2971 CA  Bleskensgraaf
T 0184 - 69 46 73
E info@privazorgaend.nl
I www.privazorg-alblasserwaard.nl

Ridderzorg
Boksdoornstraat 82
2982 BD Ridderkerk
T 0180 - 45 25 25
F 0180 - 45 26 25
I www.ridderzorg.nl

Rivas Zorggroep
Postbus 90
4200 AB  Gorinchem
T 0183 - 64 44 44
E directiesecretariaat.bzh@rivas.nl
I www.rivas.nl

RST Zorgverleners
Ridderpoort 7a
2984 BG  Ridderkerk
T 0180 - 74 50 10
E info@rstzorg.nl
I www.rstzorg.nl

Hospices (low-care)
Hospice De Cirkel
Vrouwgelenweg 61
3341 BS  Hendrik-Ido-Ambacht
T 078 - 61 24 138
E coordinator@hospicedecirkel.nl
I www.hospicedecirkel.nl

Hospice De Patio
Markettenweg 50
3314 JE  Dordrecht
T 078 - 64 82 442
E hospicedepatio@hetspectrum.nl
I www.hospicedepatio.nl

Stichting Hospice VTZ -
Gorinchem en omstreken
Haarstraat 29
4201 JA  Gorinchem
T 0183 - 40 60 40
E info@hospice-gorinchem.nl
I www.hospice-gorinchem.nl

Zorgcentra
Woon- en zorgcentrum
De Merwelanden
Haringvlietstraat 515
3313 EM  Dordrecht
T 078 - 61 63 222

Verpleeghuizen
De Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC  Ridderkerk
T 0180 - 45 25 00
E zorgconsulent@riederborgh.nl
I www.riederborgh.nl

Het Spectrum
Verpleeghuis De Sterrenlanden
Afdeling Rozenhof, Algolring 2
3328 HA  Dordrecht
T 078 - 61 72 333
E desterrenlanden@hetspectrum.nl
I www.hetspectrum.nl

Protestantse Zorggroep Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP  Dordrecht
T 078 - 65 28 888
E verpleeghuis@zorggroepcrabbehoff.nl
I www.crabbehoff.nl

Rivas Zorggroep
Postbus 90
4200 AB  Gorinchem
T 0183 - 64 44 44
E directiesecretariaat.bzh@rivas.nl
I www.rivas.nl

met volgende verpleeghuizen:
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 200
3361 BM  Sliedrecht
T 0184 - 43 21 00

Verpleeghuis Het Gasthuis
Banneweg 61
4204 AA  Gorinchem
T 0183 - 64 57 00

Verpleeghuis Lingesteyn
Koningin Emmalaan 82
4141 EE  Leerdam
E a.van.eeuwijk@rivas.nl
T 0345 - 61 85 35

Salem
Vlietlaan 2
2986 AZ  Ridderkerk
T 0180 - 45 21 52
E verpleeghuis@salem.nl
I www.salem.nl

Stichting Verpleeghuis
Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69A
3319 GB  Dordrecht
T 078 - 62 20 000
E info@hetparkhuis.nl
I www.hetparkhuis.nl

Swinhove Groep
Plantageweg 3
3333 GZ  Zwijndrecht
T 078 - 62 55 500
E info@swinhovegroep.nl
I www.swinhovegroep.nl



Psychosociale ondersteuning aan mensen en hun naasten
De Boei Stichting inloophuis
Rotterdam
Weimansweg 70-72
3075 MP  Rotterdam
T 010 - 21 52 855
E de.boei@upcmail.nl
I www.inloophuisdeboei.nl

Helen Dowling Instituut 
T 030 - 25 24 020
I www.hdi.nl

Inloopcentrum Cadenza
Oosterhagen 239
3078 CL  Rotterdam
T 010 - 75 35 800
I www.laurens.nl

Inloophuis de Blauwe Anemoon
W. de Vries Robbéweg 1
4206 AK  Gorinchem
T 0183 - 82 02 13
E info@deblauweanemoon.nl
I www.deblauweanemoon.nl

Landelijke Steunpunt Rouw
(LSR)
T 033 - 46 16 886
E info@landelijksteunpuntrouw.nl
I www.landelijksteunpuntrouw.nl

MEE Zuid-Holland Zuid  
T 0900 - 202 06 72 (lokaal tarief)
E servicepunt@meezhz.nl 
I www.meezhz.nl

Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde
(NVVE)
T 0900 - 606 06 06
I www.nvve.nl
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Roparuncentrum 
Maasstadweg 90
3079 DZ  Rotterdam
T 010 - 29 23 610
E rotterdam@roparuncentra.nl
I www.roparuncentra.nl

Stichting Achter de Regenboog
(verliesverwerking met kinderen en 
jongeren)
T 0900 - 23 34 141
E info@achterderegenboog.nl
I www.achterderegenboog.nl

Stichting de Vruchtenburg
Straatweg 171
3054 AD  Rotterdam
T 010 - 28 59 594
E info@devruchtenburg.nl
I www.devruchtenburg.nl

Algemene informatie
Agora
T 030 - 657 58 98
E steunpunt@palliatief.nl
I www.agora.nl

Nederlandse Patienten-
vereniging (NPV)
T 0318 - 54 78 88
E info@npvzorg.nl
I www.npvzorg.nl

Stichting Ambulance Wens
T 06 - 12 55 99 99
E info@ambulancewens.nl
I www.ambulancewens.nl

Stichting Roparun
T 010 - 43 41 165
E info@roparun.nl
I www.roparun.nl

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Nederland
(VPTZ landelijk steunpunt)
T 030 - 65 96 266
E info@vptz.nl
I www.vptz.nl

Zorgbelang Nederland
T 030 - 29 91 970
E info@zorgbelang-nederland.nl
I www.zorgbelang-nederland.nl

Landelijke adressen
Patientenorganisaties 
IKNL Integraal Kankercentrum 
Nederland locatie Rotterdam
T 010 - 44 05 800
E alleen via de site
I www.iknl.nl

KWF Kankerbestrijding
T 0800 - 022 66 22 (gratis)
E alleen via de site
I www.kwfkankerbestrijding.nl

Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK)
T 030 - 291 60 90
E secretariaat@nfk.nl
I www.nfk.nl

Zorgcentra
Woon- en zorgcentrum
De Merwelanden
Haringvlietstraat 515
3313 EM  Dordrecht
T 078 - 61 63 222
E info@demerwelanden.nl
I www.demerwelanden.nl

Ziekenhuis
Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444
3300 AK  Dordrecht
T 078 - 65 41 111
I www.asz.nl
Dit ziekenhuis heeft een palliatieve 
unit

Beatrix ziekenhuis
Banneweg 57
4204 AA  Gorinchem
T 0183 - 64 44 44
I www.rivas.nl
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Websites 
www.netwerkpalliatievezorg.nl
www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland
www.palliatief.nl
www.palliatievezorg.nl
www.palliatievezorg.verzamelgids.nl
www.uitvaart.nl
www.kiesbeter.nl
www.netwerkzorgopmaat.nl

Overige adressen
Centrum indicatiestelling Zorg 
(CIZ)
T 088 - 78 91 540
I www.ciz.nl

Netwerk palliatieve zorg regio 
Waardenland
Per adres: Markettenweg 50
3314 JE  Dordrecht
T 06 - 30 28 56 53
I www.netwerkpalliatievezorg.nl/
 waardenland

Casemanager palliatieve zorg
T 06 - 53 48 13 85
E casemanager.palliatief@asz.nl



Informatie
Voor vragen naar aanleiding van deze brochure:

Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland
Tel. 06 - 30 28 56 53

www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland

Ongeneeslijk ziek,
hoe nu verder

Een praktische gids over zorg 
in de laatste levensfase 


