
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

Utrecht Zuid

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 Utrecht Zuid (Houten, Vianen,  Lopik, 

IJsselstein, Nieuwegein en omgeving) 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.

Heeft u vragen? Neem contact op met: netwerkcoördinator Ingrid Zondervan.

Voor algemene vragen kunt u bellen 06 - 3653 3049 of mailen naar i.zondervan@gmail.com



‘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 zorgvrager en 
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. 

en toch blijven
Misschien is dat nog wel het 
aller moeilijkste,
Voor mensen in de ontmoeting 
met mensen die lijden of gaan 
sterven: 
Erbij blijven
Niet weglopen, maar blijven.
Kunnen luisteren, soms zonder 
er een touw aan vast te kunnen 
knopen,
Omdat de ander in verwarring is.
Niet weglopen, maar blijven.
Soms alleen maar luisteren naar 
een wanhopige stilte,
Terwijl je daar juist zo bang voor 
bent.
Niet weglopen, maar blijven.
Soms, als er geen woorden meer 
zijn, misschien een hand 
vastpakken,
Een gebaar van verbondenheid, 
een teken van mee-lijden,
Niet weglopen, maar blijven. 
Je eigen onzekerheid niet 
overschreeuwen met holle, loze 
woorden of verhalen,
Want daar help je de ander niet 
mee.
Niet weglopen, maar blijven. 
Soms, als de ander voor de zoveel-
ste keer hetzelfde verhaal vertelt,
Toch aandacht hebben en niets 
anders doen dan luisteren.
Niet weglopen, maar blijven. 
Soms niets anders horen dan een 
schreeuw, een vloek misschien,
En dan niet vermanen of 
veroordelen.
Niet weglopen, maar blijven. 
En zelfs als je weggejaagd wordt, 
op bereikbare afstand 
beschikbaar blijven,
Zodat wie lijdt en sterft, nooit 
helemaal alleen is.



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

• Wegwijzer Palliatieve 
Zorg
Op de website van het 
Netwerk Palliatieve Zorg www.
netwerkpalliatievezorg.nl/
utrechtzuid staat een Wegwijzer. 
Met die Wegwijzer kunt u via 
aanklikken makkelijk de weg 
vinden in alle mogelijkheden van 
(zelf-)zorg, professionele zorg, 
mantelzorg, vrijwilligerszorg, 
enzovoorts, wanneer een 
ziekte niet meer te genezen 
is. Er is veel mogelijk, als u de 
weg maar weet. En daarvoor is 
deze Wegwijzer bedoeld. Ook 
staan er websites vermeld die 
u verder van dienst kunnen 
zijn, of het nu om praktische, 
huishoudelijke, maatschappelijke 
of levensbeschouwelijke hulp 
gaat. Kijk er eens naar!

Sterven op je eigen manier
Dood gaan we allemaal. Zoveel is 
zeker. Sommige mensen weten 
dat ze niet lang meer te leven 
hebben of maken het van dichtbij 
mee. Voor anderen is dit nog heel 
ver weg. Maar bijna iedereen 
vindt het moeilijk om erover te 
praten. Want waar moet je het 
over hebben? Hoe doe je dat? 
En waarom zou je praten over 
doodgaan?
Te veel mensen sterven bij-
voorbeeld, tegen hun zin in een 
ziekenhuisbed. Dat is niet nodig 
vindt Stichting STEM en dat is ook 
niet wat de meeste mensen wil-
len. STEM staat voor STerven op je 
Eigen Manier en is opgericht door 
praktijkmensen uit de medische 
zorg. 
STEM wil sterven uit de taboe- 
en medische sfeer halen en een 
volwaardige plaats in het leven 
geven door mensen te stimu-
leren over sterven te praten en 
handvatten te bieden hoe ze dat 
kunnen doen. STEM wil zorg en 
mensen bij elkaar brengen. Maar 
ieder mens is anders.
Naar aanleiding van onderzoek 
blijken mensen een verschillende 
levenshouding te hebben ten op-

zichte van het sterven. Er bestaan 
tenminste vijf verschillende typen 
mensen, die ieder op een eigen 
manier omgaan met sterven: 
proactieve mensen, onbevangen 
mensen, sociale mensen, ver-
trouwende mensen en rationele 
mensen.
Op www.doodgewoonbespreek-
baar.nl worden de verschillende 
typen weergegeven in filmpjes. 
Ook kan hier een test worden 
gedaan om er achter te komen tot 
welk type je behoort. 



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? 
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• Zorgaanbieders in het 
netwerk

Hospice IJsselstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein 
030 - 688 17 14 
info@axioncontinu.nl

Hospice Kromme Rijnstreek 
Houten
Handboog 8
3994 AD Houten  
030 - 256 79 90 
www.hospice-krommerijn.nl

Proxima Terminale Zorg / Hospice 
Nieuwegein
Veldhoeve 1
3438 LL Nieuwegein 
030 - 605 08 20  
www.proxima-terminalezorg.nl 

Proxima, Terminale Zorg / Zorg 
Thuis
p/a Veldhoeve 1 
3438 LL Nieuwegein 
030 - 600 00 17 
www.proxima-terminalezorg.nl

Antonius Ziekenhuis
p/a Postbus 2500, 
3430 EM Nieuwegein 
www.antoniusziekenhuis.nl

Stichting Axion/Continu, regio 
Lekstreek
p/a Postbus 2251, 3500 GG Utrecht  
030 - 688 19 14 
www.axioncontinu.nl

Stichting Zorgspectrum 
p/a Vuurscheschans 75
3432 TX Nieuwegein 
030 - 608 98 11 
www.zorgspectrum.nl

Huisartsenvereniging Zuid-West 
Utrecht
p/a Jan van der Heydenweg 350 
3401 RJ IJsselstein 
030 - 688 12 06 
 
Thuiszorg RIVAS Zorggroep
Houten, Nieuwegein en Vianen 
Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein 
Zorglijn 0900 - 8440  
www.rivas.nl

Thuiszorg Vitras
p/a Postbus 1235
3430 BE Nieuwegein 
0900 - 821 23 82 
www.vitras.nl
 
Vecht en IJssel
p/a Ewoud Jan v.d. Heydenweg 2 
3401 RH IJsselstein  

030 - 686 94 88 
www.vechtenijssel.nl

Oncologisch fysiotherapeuten 
p/a Dukatenburg 16A 
3437 AC Nieuwegein 
030 - 604 44 62 
www.fysioparmentier.nl

Helen Dowling Instituut 
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 - 252 40 20 
www.hdi.nl

Thuiszorg Buurtzorg Houten en 
Thuiszorg Buurtzorg Nieuwegein
houten@buurtzorgnederland.
com en nieuwegein@
buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Thuiszorg Zorgzaam
p/a Proostwetering 24 J
3543 AE Utrecht  
030 - 264 00 59 
www.thuishulp-zorgzaam.nl

Thuiszorg Allerzorg
p/a Richterslaan 60
3431 AK Nieuwegein 
030 - 630 48 00 
www.allerzorg.nl 

Thuiszorg Privazorg
p/a De Bouw 149 
3991 SZ Houten  
030 - 636 53 02 www.privazorg.nl

Thuiszorg ExperTcare 
p/a Perkingsbaan 14  
3439  ND Nieuwegein 
030 - 600 87 22 
www.thuiszorgzvz.nl


