
Voor wie is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is er voor iedereen die 
te horen heeft gekregen dat hij of zij 
niet meer beter wordt. Bij kanker, maar 
ook andere ongeneeslijke ziektes zoals 
dementie, COPD of hartfalen. Palliatieve 
zorg is er voor patiënten én hun naasten. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg
Alle zorgverleners, die palliatieve zorg 
verlenen, zijn door het Netwerk Palliatieve 
Zorg voor u gebundeld in deze Regionale 
Informatiegids.

Agnes van Berkum en Gerda Kievitsbosch, coördinatoren Netwerken Palliatieve Zorg 

Midden- en Noordwest-Twente
Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons ook bellen of mailen: 06 - 1093 7897 of 06 - 1314 7418

a.vanberkum@carintreggeland.nl, g.kievitsbosch@zgt.nl.

Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u 
een beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve 
zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven tijdens de ziekte en rond het sterven.

Palliatieve zorg
in de regio

Midden- en 
Noordwest-Twente



• Begeleiding en 
ondersteuning thuis 
Om u en uw naasten te 
helpen bij uw zoektocht naar 
beschikbare middelen en 
ondersteuning, zijn er binnen 
de regio gespecialiseerde 
(wijk- en/of palliatieve zorg-) 
verpleegkundigen werkzaam die 
bij u thuis kunnen komen.

Voor wie?
Het huisbezoek is bedoeld voor 
mensen die te horen hebben 
gekregen dat ze een ernstige 
ziekte hebben en niet meer 
kunnen genezen. Deze diagnose 
kan voor u en voor uw naasten 
veel onzekerheden en emotionele 
reacties teweeg brengen.

Bij wie kunt u terecht?
U kunt terecht bij uw  huisarts 
en/of gespecialiseerde 
verpleegkundige voor diverse 
vormen van begeleiding. 
De verpleegkundige komt bij u 
thuis. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.  

Wat kunt u verwachten?
De verpleegkundige zal zich 
inzetten om samen met u te 
kijken naar wat belangrijk is voor 
u en uw naasten. En hoe ze daar 
ondersteuning bij kan bieden. De 
verpleegkundige kan onder meer:
- Samen met u en uw naaste(n)  

kijken naar hoe het nu met   
u gaat en wat er allemaal   
gebeurd is. 

-  Samen met u en uw naaste(n)  
kijken naar de mogelijkheden   
en beperkingen: 

 Waar heeft u het meeste last 
van en zijn daar misschien 
oplossingen voor te vinden?

-  Informatie verstrekken over 

palliatieve zorg, bijvoorbeeld 
over mogelijke hulpmiddelen 
of mogelijkheden van zorg.

-  Aandacht hebben voor uw 
naaste(n). Is er misschien ook 
voor hem/haar behoefte aan 
extra ondersteuning en wat is 
daarin mogelijk?

Waar aanmelden?
Als u gebruik wenst te maken 
van het huisbezoek, kunt u 
worden aangemeld vanuit het 
ziekenhuis of door uw huisarts. 
U kunt zich ook rechtstreeks 
aanmelden. Meer informatie 
over wijze van aanmelding via 
www.netwerkpalliatievezorg.
nl/middenennoordwesttwente/
patiëntenennaasten.aspx 

• Ziekenhuis                                                                                                                                          
Palliatieve zorg richt zich op 
ondersteuning met als doel 
kwaliteit van leven. De specialist 
behandelt klachten zo goed mo-
gelijk. Het Palliatief Consultteam 
ZGT bestaat uit: palliatieve (kader)
huisartsen en palliatieve medisch 
specialisten (opgeleide internist-
oncologen), anesthesioloog 
(pijnspecialist), geestelijk ver-
zorger, palliatief verpleegkundig 
specialist en opgeleide palliatieve 
verpleegkundigen. Het team helpt 
bij verwerking en acceptatie en 
besteedt naast de lichamelijke as-
pecten ook aandacht aan sociale, 
spirituele en psychische aspecten.

ZGT Almelo
088 - 708 36 69
ZGT Hengelo
088 - 708 36 69
www.zgt.nl

• Medisch Technisch 
Handelen  
Specialistisch team inzetbaar 
voor specialistische handelingen 
in de (thuis)zorg en in verpleeg- 
en verzorgingshuizen (o.a. 
infuuspomptherapie voor 
pijnbestrijding, sedatie etc.). 
Dag en nacht inzetbaar. 

Medisch Technisch Handelen Team, 
regio Noordwest-Twente
088 - 708 36 69
mthteam@zgt.nl 
www.zgt.nl/149/mth-team/ 
Transmuraal Team, regio Midden- 
Twente
088 - 708 36 69
team1085@carintreggeland.nl 
www.carintreggeland.nl/
producten/7/99/zorg_nodig_-_
transmuraal_team_tmt.aspx
‘t Nieuwland, zorg op maat
0546 - 451 373 of 06 - 4988 0514
info@tnieuwland.nl
www.tnieuwland.nl

• Thuiszorgorganisaties 
Thuiszorgorganisaties leveren 
palliatieve zorg bij de cliënt thuis 
in de laatste levensfase en de 
zorg voor zijn/haar familie en 
naasten. Er wordt samengewerkt 
met mantelzorgers, vrijwilligers 
en (huis)artsen. Zo mogelijk 
wordt 24 uurszorg geboden 
in samenwerking met de 
vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Thuiszorg.

Allerzorg Twente
06 - 3177 8924
twente@allerzorg.nl 
www.allerzorg.nl 
BTKzorg
088 - 238 37 37 (24 uur p/dag)
info@btkzorg.nl 
www.btkzorg.nl 



074 - 243 05 98 
www.leendertvriel.nl 
VPTZ Hof van Twente, Stichting 
Leendert Vriel “Hof van Twente”
06 - 1288 4477 
www.leendertvriel.nl 
Stichting Vrijwillige Thuiszorg 
Overijssel
0548 - 638 830 of 06 - 1016 9151 
www.vrijwilligethuiszorg.nl     

• Bijna-thuis-huizen 
en hospices                                                                                   
Er  zijn hospices en bijna-thuis-
huizen. Voor beiden geldt dat 
het huizen zijn waar in huiselijke 
omgeving de laatste fase van het 
leven doorgebracht kan worden. 
In de praktijk worden de termen 
hospice en bijna-thuis-huis door 
elkaar gebruikt.
In een bijna-thuis-huis werken 
vooral vrijwilligers en krijgt 
u verpleegkundige zorg 
alsof u thuis woont. Door 
de ziekenverzorgenden en 
wijkverpleegkundigen van de 
thuiszorg. De medische zorg 
blijft in handen van uw eigen 
huisarts. Woont deze te ver weg, 
dan kan een huisarts uit de regio 
van het hospice ingeschakeld 
worden om de zorg over te 
nemen. In hospices wordt de 
verpleegkundige zorg verleend 
door eigen verpleegkundigen 
en verzorgenden. Zij zijn dus in 
dienst bij het hospice. Ook hebben 

Carintreggeland
074 - 367 70 00
info@carintreggeland.nl 
www.carintreggeland.nl
‘t  Nieuwland
0546 - 451 373 of 06 - 4988 0514
info@tnieuwland.nl 
www.tnieuwland.nl 
RST Zorgverleners Rijssen en 
omstreken
0342 - 422 324
palliatievezorg@rstzorg.nl 
www.rstzorg.nl 
Thuiszorg Dichtbij
050 - 577 88 86 
info@thuiszorgdichtbij.nl 
www.thuiszorgdichtbij.nl
TriviumMeulenbeltZorg
0900 - 245 34 53 
www.triviummeulenbeltzorg.nl 
Woon- en zorgcentrum 
De Vriezenhof
0546 - 561 661
info@vriezenhof.nl
www.vriezenhof.nl 
ZorgAccent
0900 - 06 78 (lokaal tarief)
info@zorgaccent.nl 
www.zorgaccent.nl 

• Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Thuiszorg (VPTZ) 
Geschoolde vrijwilligers verrichten 
waak- en oppasdiensten bij 
mensen die ernstig ziek zijn en tot 
het laatst thuis verzorgd willen 
worden. Deze hulp kan zowel 
overdag als ’s nachts gegeven 
worden en bestaat uit praktische 
en emotionele ondersteuning. 
Hierdoor kunnen meer zieken 
thuis verzorgd worden.

Stichting VPTZ Leendert Vriel 
Almelo e.o. 
06 - 2382 0282 
www.leendertvriel.nl 
VPTZ Hengelo, Borne e.o., Stichting 
Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o.

hospices vaak een eigen arts in 
dienst, maar een eigen huisarts 
kan ook. Daarnaast kunnen er 
vrijwilligers werken. 

Leonardus Hospice (Hengelo) 
074 - 243 45 89
www.leonardushospice.nl 
Roparun Hospice TMZ (Hengelo)
0900 - 245 34 53
info@triviummeulenbeltzorg.nl
www.triviummeulenbeltzorg.nl 
Meulenbelt Hospice TMZ (Almelo)
0900 - 245 34 53
info@triviummeulenbeltzorg.nl
www.triviummeulenbeltzorg.nl 
Hospice Noetsele (Hellendoorn)
0548 - 688 113
www.zorgaccent.nl  
’t Nieuwland (Almelo)
0546 - 451 373
info@tnieuwland.nl
www.tnieuwland.nl 
Hospice de Reggestroom (Rijssen)
010 - 320 07 89
coordinatoren@
hospicedereggestroom.nl 
www.hospicedereggestroom.nl 
Woon- en zorgcentrum 
De Vriezenhof
0546 - 561 661
info@vriezenhof.nl 
www.vriezenhof.nl 
Hospice Geesteren (Geesteren) 
0546 - 632 204
info@hospicegeesteren.nl 
www.hospicegeesteren.nl

Kijk voor actuele informatie  
op www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenennoordwesttwente



Pal voor u deelt informatie en  ervaringen over palliatieve zorg  met patiënten en naasten.  Kijk ook eens op www.palvooru.nl 

Ongeneeslijk ziek en dan? 

‘Palliatieve zorg in de regio’ is een uitgave van Pal voor u/Uitgeverij Zezz in samenwerking met de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg 
en is tevens verschenen bij magazine Pal voor u. 
Meer informatie: www.palvooru.nl Concept en realisatie: Uitgeverij Zezz, uitgeverijzezz.nl Ontwerp: Kyah Romeny, romeny.nl 
Lay-out: wilsontwerp.nl Druk: Veldhuis Media (Raalte). Grafisch advies en bemiddeling: Henk Hardon Grafisch Adviesbureau. Uitgave 2016

• Huisartsen/kaderartsen 
palliatieve zorg 
Huisartsen zijn de spil in de zorg 
thuis, waarbij alle aspecten van 
het welzijn (somatisch, psychisch, 
sociaal en spiritueel) worden 
meegewogen. De huisartsen 
zijn deskundig op het gebied 
van palliatieve zorg of halen de 
deskundigheid in huis. Huisartsen 
vertegenwoordiging binnen de 
netwerken:

B. Heslinga, Hellendoorn
bheslinga@xs4all.nl 

• Fysiotherapie 
In de palliatieve fase is de 
fysiotherapeut vaak meer 
inzetbaar dan wordt gedacht.
Bij angst, spanning, lymfoedeem, 
pijn, conditieverlies, vermoeidheid, 
kortademigheid en misselijkheid 
kan de fysiotherapeut een 
waardevolle bijdrage leveren 
om de kwaliteit van leven te 
verbeteren.
Voor oedeem en oncologie 
fysiotherapie in uw buurt zie 
www.NVFL.nl 

• Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgondersteuning voor 
alle mensen die zorg verlenen 
aan een familielid of kennis. 
Naast praktische ondersteuning 
door inzet van vrijwilligers, 
wordt er ook emotionele 
ondersteuning geboden, advies 
gegeven en worden er cursussen/
ontmoetingsbijeenkomsten 
georganiseerd.

Stichting Informele Zorg Twente 
Steunpunt Mantelzorg Almelo,  
Hengelo,  Borne, Hof van Twente, 
Tubbergen
085 - 773 17 20
www.siztwente.nl 
Stichting Vrijwillige Thuiszorg 
Overijssel, voor mantelzorg en 
vrijwilligerszorg
Twenterand, Wierden, Hellendoorn, 
Rijssen-Holten
0548 - 638 830  
www.vrijwilligethuiszorg.nl 
Mantelzorghulp
Rijssen
0548 - 541 755 
info@mantelzorghulp.nl 
www.mantelzorghulp.nl

• Landelijk Steunpunt Rouw 
(LSR)  
Voor hulp en advies bij rouw en 
verlies. 
033 - 461 68 96
www.landelijksteunpuntrouw.nl 

• Lotgenotencontact  
Inloopavonden in Almelo, Borne en 
Hengelo. 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenennoordwesttwente
Digitaal lotgenotencontact
www.ongeneeslijk.nl 
Inloophuis te Hengelo
www.denijestichting.nl

• Twentse Wensambulance 
Biedt ernstig zieke mensen 
comfortabel liggend vervoer 
met professionele medische 
begeleiding voor het vervullen 
van een wens. 
www.twentsewensambulance.nl 

• Uitvaart Informatie 
Hulplijn 
Iedereen met een vraag die te 
maken heeft met een overlijden, 
uitvaart of nazorg kan 7 dagen per 
week 24 uur per dag terecht bij de 
Uitvaart Informatie Hulplijn.
Uitvaart Informatie Hulplijn
0800 - 444 40 00 (gratis)
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl 

Voor folders, kijktips, boeken, apps 
en betrouwbare sites zie www.
ongeneeslijk.nl onder patiënten 
en naasten in de bieb.


