Noord-West Utrecht

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?

Wie te maken heeft met een ongeneeslijke
ziekte komt in aanmerking voor
palliatieve zorg. Palliatieve zorg is gericht
op de kwaliteit van leven in de laatste
levensmaanden.
Als zorgvrager of naaste is het handig te
weten waar u zorgverleners kunt vinden.

Het Netwerk Palliatieve Zorg

In regio Noord West Utrecht (gemeenten
Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater,

Montfoort en De Ronde Venen) zijn
diverse organisaties verbonden in een
netwerk palliatieve zorg.
Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
vrijwilligers, therapeuten, managers enz.
zijn bij dat netwerk betrokken.
Zij willen dat mensen kunnen kiezen
waar ze in de laatste levensfase zorg en
optimale begeleiding krijgen.
Zij willen ook de onderlinge afstemming
en de deskundigheid van de zorgverleners
verbeteren.
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Voor algemene vragen

‘Wat zegt de liefde:
het is wat het is’
Het is onzin
Zegt het verstand
Het is wat het is
Zegt de liefde
Het is ongeluk
Zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
Zegt de angst
Het is uitzichtloos
Zegt het inzicht
Het is wat het is
Zegt de liefde
Het is belachelijk
Zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
Zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
Zegt de ervaring
Het is wat het is
Zegt de liefde
Van Erich Fried,
vertaald door Remco Campert

• Goede palliatieve zorg
voldoet aan de volgende
voorwaarden

• Het komt tegemoet aan
behoeften van de zorgvrager
en de naasten;
• De zorgvrager kan vertrouwen
op betrokken hulpverleners
met aandacht voor zowel
lichamelijke, psychische, sociale
en spirituele problemen; de
mens is meer dan een lichaam
en juist in de laatste levensfase
komt alles samen.
• De zorg heeft het karakter van
met elkaar de weg uitstippelen:
zorgvrager, familie, vrijwilligers
en professionals.

Het cirkelteam

In Woerden is een cirkelteam
opgericht voor palliatieve zorg. In
een vroege fase gaan betrokken
hulpverleners als het ware in een
cirkel rond de zorgvrager staan
om hem/haar ondersteuning te
geven.
Het doel daarvan is dat de zorgvrager tijdig in beeld is en in het
behandelbeleid centraal wordt
gesteld en zoveel als mogelijk zelf
de regie kan behouden voor over
de gewenste zorg en ondersteuning en kunnen sterven op de
plek van zijn/haar keuze.
De zorgvrager wordt vooraf om
toestemming voor inbreng in het
cirkelteam gevraagd en heeft de
mogelijkheid zelf deel te nemen.
In het team zitten een gespecialiseerde huisarts, een gespecialiseerde verpleegkundige en/of
oncologieverpleegkundige van
de thuiszorg, en een coördinator
van hospice/vrijwillige terminale
thuiszorg. Dit vaste team komt
elke twee weken bij elkaar en

bespreekt de aangemelde zorgvragers. De bij deze zorgvrager
behorende huisarts en andere
hulpverleners schuiven aan voor
de bespreking van de ‘eigen’ patiënt. Er is daarbij aandacht voor
alle aspecten van zorg (medisch/
sociaal-emotioneel/psychisch/
geestelijk-spiritueel).Er wordt
gekeken wat iemand wenst, welke
problemen er liggen en waaraan
de zorgvrager prioriteit geeft en
wat daar vervolgens aan te doen
is.
Het cirkelteam adviseert de ‘eigen’
hulpverleners van de zorgvrager.
Zij koppelen deze adviezen weer
terug naar de zorgvrager. In Nederland zijn diverse gelijksoortige
teams gestart en in meerderheid
succesvol gebleken.

• Uw diepere vragen eens
met een professional
bepraten?

Wist u dat bij Stichting ‘Tijd
voor een Gesprek’ professionele
geestelijk verzorgers u kosteloos
willen begeleiden bij levensvragen
en een luisterend oor bieden,
ongeacht uw achtergrond?
Stichting ‘Tijd voor een gesprek’
biedt in de regio Woerden en de
Ronde Venen deskundige hulp bij
ziekte- en levensvragen.
Zie www.tijdvooreengesprek.nl

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

• Zorgaanbieders in het
netwerk
Hospice De Mantelmeeuw
Meeuwenlaan 14
3443 BC Woerden
0348 - 423 784
www.demantelmeeuw.nl
Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis
Kamgras 2
3648 HM Wilnis
0297 - 230 290
www.johanneshospitium.nl
Hospice Oudewater
Hekendorperweg 2b
3421 VK Oudewater
0348 - 506 803
www.hospiceoudewater.nl
Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Thuiszorg
p/a Stichting Mantelmeeuw
Woerden
www.demantelmeeuw.nl
PlusZorg en Vierstroom thuiszorg
en woonzorgcentra
p/a Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda

Ongeneeslij

088 - 090 04 00
www.pluszorg.nl
www.vierstroom.nl
MOUW-groep verpleeg- en
verzorgingshuizen
p/a Woonzorgcentrum Merenhoef
Merenhoef 1
3601 AC Maarssen
0346 - 587 400
www.legerdesheils.nl/middennederland
Careyn zorg thuis en zorgcentra
p/a Neckardreef 6
3526 CN Utrecht
088 - 123 99 88
www.careyn.nl
Regionale
Huisartsvertegenwoordiging
p/a praktijk mevrouw Berenpas
Kievitstraat 9-G
3443 BD Woerden
0348 - 415 777
www.
huisartsenpraktijkkievitstraat.nl
Antonius Ziekenhuis,
locatie Woerden (voorheen
Hofpoortziekenhuis)
p/a Polanerbaan 2
3447 CN Woerden
0348 - 427 911
www.zuwehofpoort.nl

Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 - 252 40 20
www.hdi.nl
Stichting ‘Tijd voor een gesprek’
voor geestelijke ondersteuning
06 - 1590 7201
www.tijdvooreengesprek.nl
Thuiszorg Zorgzaam
p/a Proostwetering 24 J
3543 AE Utrecht
030 - 264 00 59
www.thuishulp-zorgzaam.nl
Thuiszorg Allerzorg
p/a Koekoekslaan 2B
3435 CL Nieuwegein
030 - 630 48 00
www.allerzorg.nl
Thuiszorg Privazorg Groene Hart
p/a De Bouw 149
3991 SZ Houten
030 - 636 53 02
www.privazorggroenehart.nl
Buurtzorg regio Woerden Oost en
Woerden Noord
p/a Johan v Oldenbarneveltln 22/A
3445 AE Woerden
06 - 2000 8296
www.buurtzorg.com
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