Noord-Limburg

Palliatieve zorg
in de regio

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.
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.

Heeft u vragen? Neem contact op met: www.palliatievezorglimburg.nl
email: npz@viecuri.nl

Als u te horen heeft gekregen dat
u, of iemand in uw naaste omgeving, niet meer beter wordt, komt
dit hard aan. Deze boodschap
roept (ongetwijfeld) veel vragen
bij u op. Deze beknopte informatiegids helpt u en uw naasten bij
uw zoektocht naar beschikbare
zorg en ondersteuning.
Een uitgebreide brochure kunt
u kosteloos aanvragen bij npz@
viecuri.nl

• Wat zijn uw wensen

Het is goed om een afspraak te
maken met uw huisarts of behandelaar om uw wensen aan te
geven. Geef aan dat u tijd nodig
heeft voor dit gesprek en neem
een naaste mee, zodat u elkaar
kunt aanvullen en samen kunt
luisteren.
Bereid de vragen die u wilt stellen aan uw huisarts en andere
zorgverleners voor. Bijvoorbeeld: Welke problemen kan ik
verwachten? Bij wie en wanneer
kan ik terecht met pijn of andere
klachten? Welke ondersteuning is
er mogelijk voor mij, mijn familie
en vrienden?

• Welke zorg kan worden
verleend?

Zorg bij u thuis
Huisarts
De huisarts kan veel voor u betekenen in de palliatieve fase. In een
gesprek met uw huisarts kunt u
aangeven wat u van uw huisarts
verwacht. Hij/zij kan een gesprekspartner zijn, een begeleider
in alles wat er op u afkomt. Verder
kan hij/zij u doorverwijzen naar
een deskundige op een bepaald
gebied.

Thuiszorg
Thuiszorg biedt hulp of begeleiding bij de persoonlijke verzorging of verpleging bij u thuis. De
zorg is erop gericht dat u zo lang
mogelijk zelfstandig kunt blijven
wonen. Zo nodig kan nachtzorg
ingezet worden. In Noord-Limburg zijn meerdere thuiszorgorganisaties werkzaam.
Gespecialiseerde vrijwilligers
kunnen een belangrijke bijdrage
leveren bij de zorg thuis.

• Wanneer u niet (meer)
thuis kunt of wilt blijven, is
verblijf elders mogelijk.

Een hospice
Een huis waar u, in huiselijke
omgeving, de laatste fase van uw
leven kunt doorbrengen. Hier geven hulpverleners en vrijwilligers
24 uur per dag zorg zoals thuis.
Tijdelijk verblijf is mogelijk om de
thuissituatie te ontlasten.
Een verpleeghuis
(Tijdelijke) opname in een verpleeghuis kan uitkomst bieden.
Een aantal verpleeghuizen heeft
een speciale afdeling voor palliatieve zorg/patiënten.
Een zorgcentrum
In een zorgcentrum zijn aangepaste voorzieningen. Verder
woont u geheel zelfstandig. De
huisarts blijft verantwoordelijk
voor uw medische zorg.
Het ziekenhuis
Soms is het noodzakelijk in het
ziekenhuis te worden opgenomen
voor aanvullende zorg en verlichting van symptomen.

In Noord-Limburg is een transmuraal palliatief team. Hierin zijn
zorgverleners uit diverse organisaties werkzaam die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg.

• Ondersteuning voor de
patiënt en naasten

Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ)
Bieden begeleiding en praktische
ondersteuning door geschoolde
vrijwilligers, voor naasten en de
palliatieve patiënt. Zij ondersteunen de mantelzorger. Hieronder
vallen geen uitgebreide huishoudelijke en verpleegkundige taken.
Toon Hermans Huis Venlo
Helpt mensen met kanker (of
mensen die kanker hebben
gehad) en hun naasten zo goed
mogelijk te kunnen leven en
omgaan met kanker. U kunt er
bijvoorbeeld terecht voor informatie, om tot rust te komen, u
kunt bijeenkomsten bijwonen, of
deelnemen aan gespreksgroepen
en creatieve groepen.
Diensten aan huis
Er zijn verschillende organisaties
die diensten aan huis leveren.
Dit kan een kapper of pedicure
zijn, tuindienst of klussendienst,
een boodschappenservice of een
maaltijdverzorging.
Geestelijke/spirituele zorg en
levensvragen
Veel mensen hebben aan het
einde van hun leven behoefte om
de balans op te maken. Geestelijke, spirituele en levensbeschouwelijke begeleiding kan mensen
hierbij ondersteunen (ongeacht

of u gelovig bent of niet). Niet
alleen voor diegene die komt
te overlijden, maar ook voor de
naaste(n).
Begeleiding van kinderen
- Stichting Verdriet Door Je
Hoofd: Ondersteuning van
kinderen (4-18 jaar) die
geconfronteerd worden met
kanker van hun ouders of andere naasten. Informatie voor
kinderen, ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere
betrokkenen over wat er in
deze kinderen omgaat, zodat
kinderen én ouders beter met
de situatie kunnen omgaan.
- De Spiegelaar: Begeleiding van
kinderen en jongeren en hun
ouders met een verlieservaring.
Lotgenotencontact
Voor een luisterend oor of
informatie over uw ziekte zijn er
- digitaal of persoonlijk - tal van
mogelijkheden voor lotgenotencontact.
Mantelzorg
De familie en vrienden die zorg
geven en helpen, worden mantelzorgers genoemd. Voor ondersteuning kunnen zij terecht
bij De Zorgondersteuner of het
Platform Mantelzorg Limburg.
Psychosociale begeleiding
Professionele zorgverleners bieden psychosociale begeleiding bij
psychische en maatschappelijke
problematiek, rouwverwerking
etc.

Huis voor de Zorg
Het Huis voor de Zorg is een
onafhankelijke organisatie die
zich inzet voor de belangen van
ú en alle andere (potentiële)
zorgvragers in Limburg. U kunt
bij het Huis voor de Zorg terecht
voor informatie, maar ook voor
hulp bij klachten.
Afronding van de zorg en rouwbegeleiding
Medewerkers van zorginstellingen houden een evaluatiegesprek
met de naasten van de patiënt.
Er wordt teruggekeken op de verleende zorg en er kan definitief
afscheid genomen worden van
zorgverleners. Daarnaast zijn er
organisaties waar u terecht kunt
voor rouwbegeleiding.
Aanvraag hulpmiddelen
Bij diverse thuiszorgorganisaties
kunnen hulpmiddelen zoals
rolstoel, po-stoel, aangepast
bed e.d. worden aangevraagd.
Vergoedingen voor hulpmiddelen
zijn afhankelijk van het beleid
van de zorgverzekeraar van de
patiënt.

• Contactinformatie

Thuiszorg
- Allerzorg: 077 - 326 03 45 of
www.allerzorg.nl
- Buurtzorg: 0900 - 690 69 06 of
www.buurtzorgnederland.com
- Groene Kruis Thuiszorg:
088 - 610 88 61 of
www.dezorggroep.nl

- Proteion Thuiszorg:
088 - 850 00 00 of
www.proteion.nl
- Helpende Hand Thuiszorg:
077 - 307 11 70 of
www.thuiszorghh.nl
- Team voor Zorg: 077 - 351 20 04 of
www.teamvoorzorg.com
- Thuiszorg Geen Punt:
06 - 2065 4022
www.thuiszorggeenpunt.nl
- Particuliere thuiszorg NoordLimburg: 077 - 377 455 66
- Particuliere thuiszorg Zuster Janssen: 020 - 636 68 37 of
		 www.zusterjanssen.nl
- La Providence Zorg thuis
		 077 - 303 08 00,
		 www.laprovidence.nl
Hospices
- Hospice Mariaweide Venlo:
077 - 473 81 60 of
www.hospicevenlo.nl
- Hospice Zenit Venray:
0478 - 551 434 of
www.hospicezenit.nl
- Vincent van Gogh instituut,
palliatieve zorgafdeling Lumina,
0478 - 527 700 of
palliatievezorg@vvgi.nl
- Buurtzorghuis Doevenbos,
06 - 1029 6040 of
doevenbos@buurtzorghuis.nl

Kijk voor actuele informatie
op www.palliatievezorglimburg.nl

Verpleeghuizen en zorgcentra
- Proteion: 088 - 850 00 00 of
www.proteion.nl
- De Zorggroep; 088 - 610 88 61 of
www.dezorggroep.nl
- la Providence Grubbenvorst:
077 - 355 56 56 of
www.laprovidence.nl
- Vincent DePaul Panningen:
077 - 308 87 55 of
www.vincentdepaul.nl
- Vincent van Gogh instituut,
palliatieve zorgafdeling Lumina,
0478 - 527 700 of
palliatievezorg@vvgi.nl
- Zorgresidentie Smakt:
0478 - 517 580 of
www.zorgresidentie.eu

VieCuri (ziekenhuis)
- Venlo: 077 - 320 55 55
- Venray: 0478 - 522 222
www.viecuri.nl
Diensten aan huis en
welzijnsorganisaties
- De Zorgondersteuner: 077 - 323 11 30
of www.dezorgondersteuner.nl
- Stichting Wel.kom (Venlo): 077 326 66 66 of www.welkom.nu
- Synthese (Venlo tot
Mook&Middelaar):
0478 - 517 300 of www.synthese.nl

Ongeneeslij

- Vorkmeer (Peel&Maas):
077 - 307 73 50 of
www.vorkmeer.nl
Geestelijke/spirituele zorg en
levensvragen
Levensbeschouwlijke Psychosociale
Zorg Peel en Maas: 06 - 2298 5119
of www.levenronddedood.nl
Overige gemeenten:
06 - 2675 4050
Op www.palliatievezorglimburg.
nl vindt u een uitgebreid overzicht
van aanbieders.
Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ)
- VPTZ Noordelijk Noord-Limburg:
06 - 5579 0271 of
www.vptznoordlimburg.nl
- VPTZ Peel & Maas: 06 - 5121 3443
of www.levenronddedood.nl
- VPTZ Venlo e.o.: 06 - 5129 70 70 of
www.vptzvenlo.nl
Begeleiding van kinderen
- Stichting Verdriet Door Je Hoofd:
020 - 692 11 73 of
www.kankerspoken.nl
- De Spiegelaar: 06 - 5471 3443 of
www.de-spiegelaar.nl
- De wereld van verschil
www.dewereldvanverschil.nl

Lotgenotencontact
- Toon Hermans Huis: 077 - 3211 433
of www.toonhermanshuis.nl
- Het Alzheimer Café:
www.alzheimer-nederland.nl
- Forums/chats: bijvoorbeeld www.
deelgenoot.nl,
www.lotgenoten.nl,
www.forumongeneeslijkziek.nl,
www.kankerspoken.nl,
www.diagnose-kanker.nl
- Ned. Fed. van Kankerpatientenorganisaties www.nfk.nl
Mantelzorgondersteuning
- De Zorgondersteuner:
077 - 323 11 30 of
www.dezorgondersteuner.nl
- Platform Mantelzorg Limburg:
046 - 420 81 59 of
www.mantelzorglimburg.nl
Zie ook VPTZ
Psychosociale begeleiding
Zie Diensten aan huis en
Geestelijke/spirituele zorg en
levensvragen.
Huis voor de Zorg
046 - 420 81 59 of
www.huisvoordezorg.nl
Hulp bij dementie
www.hulpbijdementie.nl
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