
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 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-Limburg

Bij vragen over het aanbod en de mogelijkheden van de palliatieve zorg in Midden-Limburg kunt 

u contact opnemen met: Desirée Meertens, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Roermond e.o. 

06 - 443 498 08 of desiree.meertens@dezorggroep.nl of Theo Peters, coördinator Netwerk 

Palliatieve Zorg Weert, 06 - 510 247 11 of tag.peters@landvanhorne.nl.



• ZiekeNHuisZorg
De twee regionale ziekenhuizen 
in Midden-Limburg hebben 
als kerntaak het verlenen van 
medisch-specialistische zorg en 
de daartoe benodigde verpleging 
en verzorging. De deskundigen 
in beide ziekenhuizen richten 
zich op het verlichten van 
pijn en lijden, bevorderen van 
de kwaliteit van het leven en 
begeleiden in de laatste tijd van 
het leven. Persoonlijke aandacht 
staat daarbij voorop. Beide 
ziekenhuizen zijn bezig met het 
opstarten van een eigen palliatief 
team.
St. Jans Gasthuis, Weert
0495 - 572 100
www.sjgweert.nl
Laurentius Ziekenhuis Roermond
0475 - 382 222
www.lzr.nl

• HuisArTs
Als u ongeneeslijk ziek bent, zijn 
de gesprekken met uw huisarts 
van groot belang. In het gesprek 
kunt u vragen stellen over de 
behandeling van uw klachten 
en wat er gebeurt als u hier niet 
voor kiest; zo krijgt u inzicht in 
de verwachtingen omtrent het 
verloop van uw aandoening. 
Belangrijk is dat u op de hoogte 
bent van de mogelijkheden die er 
zijn en dat u kunt aangeven wat 
uw wensen en verwachtingen 
zijn. Het gesprek met uw arts 
kan u zo helpen bij beslissingen 
die u moet nemen.  Zorg dat u 
een naaste meeneemt, die u kan 
ondersteunen en aanvullen en 
dat u zich goed voorbereid op het 
gesprek. De folder ‘Spreek op tijd 
over uw levenseinde’ kan u daarbij 
helpen. U vindt deze folder op de:
www.palliatievezorglimburg.nl

• THuisZorg
Mensen in de laatste levensfase 
geven vaak aan thuis te willen 
overlijden, in hun vertrouwde 
omgeving. Dat is alleen mogelijk 
door de inzet van professionele 
thuiszorg: van eenvoudige 
verzorging tot gespecialiseerde 
verpleging. Zo nodig wordt 
er terminale en ambulante 
nachtzorg ingezet. Bij ambulante 
nachtzorg gaat een verzorgende 
meerdere keren per nacht naar de 
patiënt. Bij terminale nachtzorg 
is de verzorgende de hele nacht 
aanwezig. 
Bij langdurige of ernstige 
ziekte heeft men vaak baat bij 
specialistische zorg, verleend 
door de medewerkers van 
de Teams Gespecialiseerde 
Verpleegkundigen. Deze teams 
worden tevens geraadpleegd 
rondom medisch-technisch 
handelingen in de thuissituatie. 
Door deze hulp hoeft de patiënt 
minder vaak naar het ziekenhuis 
en kan men na een verblijf in het 
ziekenhuis sneller naar huis of 
kan opname in het ziekenhuis of 
verpleeghuis worden voorkomen.

Zorg thuis wordt geboden door:
Groene Kruis Thuiszorg (onderdeel 
van De Zorggroep)
 088 - 610 88 61
www.dezorggroep.nl
Proteion 
088 - 850 00 00
www.proteion.nl
Land van Horne
0900 - 333 55 55
www.landvanhorne.nl

• Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ)
Voor iemand zorgen in de laatste 
periode van zijn leven, betekent 
dat gedurende 24 uur per dag 

iemand aanwezig moet zijn. 
Familie, vrienden of buren geven 
die zorg op tijdstippen dat de 
reguliere zorg niet aanwezig is. 
Dat is soms zwaar en moeilijk vol 
te houden. Speciaal opgeleide 
vrijwilligers kunnen u en uw 
naasten ondersteunen bij u 
thuis of in het zorgcentrum. De 
ondersteuning kan bestaan uit: 
aanwezigheid bij de patiënt, 
emotionele steun en hulp bij 
lichte lichamelijke verzorging. De 
hulp thuis is gratis. U kunt zelf 
de hulp aanvragen, maar u kunt 
ook uw arts of verpleegkundige 
vragen. Na uw aanmelding 
volgt een huisbezoek door een 
coördinator van de VPTZ. U kunt 
dan aangeven wat voor hulp u 
zoekt en op welke momenten. 
VPTZ Midden Limburg 
mevr. Josefien Hoeben
06 - 4434 9810
vrijwilligerspalliatievezorg@
dezorggroep.nl
VPTZ Cranendonck / Stg Eindzorg
06 - 4714 0400
info@eindzorg.nl / info@vptz.nl
 
• WANNeer THuis NieT 
Meer MogeLiJk is
Patiënten geven er vaak de 
voorkeur aan om thuis te sterven. 
Door omstandigheden is dit niet 
altijd mogelijk. De zorg kan te 
complex en te zwaar worden voor 
de familie of er is onvoldoende 
mantelzorg. In die gevallen biedt 
een hospice of een palliatieve 
unit van een verpleeghuis een 
waardig alternatief. Een hospice 
is een plaats waar de cliënten, 
omringd met de aandacht van 
hun naasten en deskundige 
zorgverleners, kunnen sterven. 
Het is ook mogelijk om tijdelijk 
in een hospice te verblijven. 
Bijvoorbeeld voor het instellen of 
bijstellen van medicatie of om de 
thuissituatie te ontzien. Voor een 



Deze informatie en meer op: 
www.palliatievezorglimburg.nl

Orbis Hospice Mariaveld
Het Hospice, dat in april 2013 
is geopend, biedt ruimte aan 8 
cliënten. Ook hier heeft iedereen 
een eigen kamer en is er ruimte 
voor een logé. Een gespecialiseerd 
team van hulpverleners biedt 
palliatieve zorg aan iedere cliënt. 
Daarnaast zijn in het hospice 
allerhande moderne technische 
voorzieningen aanwezig. 
Jozefstraat 1
6114 EH Susteren
046 - 449 60 00
www.orbisconcern.nl

Lumina, Vincent van Gogh 
Lumina is een gespecialiseerde 
zorgafdeling voor mensen 
in de terminale fase die 
vanwege (bijkomstige) 
gedragsproblematiek of een 
psychiatrische achtergrond niet 
terecht kunnen in de reguliere 
voorzieningen. Dit kunnen 
mensen zijn die ambulant of 
klinisch bij Vincent van Gogh in 
behandeling zijn, mensen met 
gedragsproblemen die zelfstandig 
wonen of mensen die in een 
andere instelling verblijven, maar 
waar de stervensbegeleiding niet 
in de eigen woonsituatie geboden 
kan worden.
Locatie Den Herk 15 (Lumina)
Stationsweg 46
5803 AC Venray
0478 - 527 559
palliatievezorg@vvgi.nl

hospice heeft u een CIZ-indicatie 
nodig. Vraag uw huisarts of 
verpleegkundige om dat voor u te 
doen. U kunt een afspraak maken 
om een keer te komen kijken of de 
sfeer en de mogelijkheden van het 
hospice u aanspreken. In Midden- 
Limburg heeft u de volgende 
mogelijkheden: 

De Ark, centrum voor palliatieve 
zorg  (De Zorggroep)
De Ark beschikt over een 
deskundig multidisciplinair team, 
dat ernaar streeft om de kwaliteit 
van leven zo hoog mogelijk te 
houden en de laatste levensfase 
nog zo prettig mogelijk te laten 
verlopen. Dit realiseren zij door 
verzorging, symptoombestrijding, 
dagbesteding en geestelijke 
ondersteuning. De Ark beschikt 
over 14 ruime eenpersoonskamers 
(die met eigen spullen ingericht 
kunnen worden) en diverse 
gezamenlijke ruimten.
p/a Verpleeghuis Camillus
Heinsbergerweg 176
6045 CK Roermond
088 - 610 20 35
www.dezorggroep.nl

Franciscus Hospice Weert (stichting 
Eerbied voor het Leven)
Het Hospice heeft 6 sfeervolle 
kamers, alle op de begane grond. 
Elke bewoner heeft een eigen 
kamer. Het hospice heeft het 
over bewoners, omdat zij ernaar 
streven dat de mensen die in het 
hospice  worden opgenomen zich 
thuis kunnen voelen, ondanks de 
situatie waarin men zich bevindt. 
Indien nodig is er voor familie 
en of vrienden een logeerkamer 
aanwezig. 
Doolhofstraat 14
6001 XZ Weert
0495 - 498 977
Franciscus-hospice@home.nl 
www.Franciscushospice.nl

• PsYCHosoCiALe 
oNDersTeuNiNg  
Geestelijke ondersteuning thuis 
Misschien heeft u behoefte 
aan een gesprekspartner en 
wilt of durft u niemand uit uw 
directe omgeving te belasten 
met (wellicht pijnlijke of lastige) 
levensvragen. U kunt dan 
contact opnemen een geestelijke 
verzorger uit uw omgeving of uit 
het zorgcentrum waar u verblijft. 
Indien die niet aanwezig zijn of 
u kent niemand, kunt u contact 
zoeken met het Steunpunt 
terZijde. De medewerkers van 
het Steunpunt bieden u en 
uw naasten een luisterend 
en aandachtig oor. Het zijn 
professionals en vrijwilligers, die 
bij u thuis of in het zorgcentrum 
een of meerdere malen met u 
in gesprek gaan over angsten, 
gewetensvragen, religieuze  en 
andere levensvragen, die de 
naderende dood bij u oproepen. 
Het Steunpunt terZijde is een 
initiatief van het Netwerk 
Palliatieve Zorg en is kosteloos.
Het Steunpunt terZijde is 
bereikbaar:
mevr. Josefien Hoeben:
06 - 4434 9810
josefien.hoeben@dezorggroep.nl
vrijwilligerspalliatievezorg@
dezorggroep.nl



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

Verdriet- en troostkoffers  
De  koffers zijn bedoeld om 
kinderen spelenderwijs te leren 
omgaan met het het verwerken 
van het verlies bij het overlijden 
van een ouder of dierbare, 
maar ook bij het overlijden van 
een leerling of leerkracht. De 
koffers bevatten boeken voor 
kinderen van verschillende 
leeftijden, voor ouders, maar 
ook voor leerkrachten en 
begeleiders. De koffers bevatten 
verschillende materialen, boeken 
en speelmateriaal met als 
thema rouw en rouwverwerking, 
literatuursuggesties en tips voor 
omgaan met rouwende kinderen.  

In Roermond beschikt het 
Laurentius over 3 verdrietkoffers, 
die via het Patiëntenservicebureau 
Laurentius Ziekenhuis uitgeleend 
worden:
0475 - 382 236
psb@lzr.nl 

Het Netwerk Palliatieve Zorg 
Weert heeft in 2012 een zestal 
troostkoffers voor kinderen in 
de leeftijd tot en met twaalf 
jaar beschikbaar gesteld aan 
Humanitas kinderopvang, de 
besturen van de basisscholen 
in Weert en omstreken, het 
Franciscus Hospice en het Toon 

Hermans Huis Weert.
Een troostkoffer voor de jeugd van 
het voortgezet onderwijs is op 
uitleenbasis beschikbaar. 
Voor meer informatie 
dhr. Theo Peters

Inloophuizen voor mensen met 
kanker
Een Toon Hermans Huis is een 
inloophuis voor iedereen die 
met kanker geconfronteerd 
wordt en zijn naasten en ook 
voor nabestaanden. Je kunt er 
deelnemen aan verschillende 
activiteiten, praten met 
lotgenoten, lezingen bijwonen 
of informatie halen. Je kunt 
terecht met je vragen, emoties, 
je pijn, verdriet en twijfels. 
Voor iedereen die zich wil 
informeren over onderwerpen 
rond het levenseinde wordt 
meermaals in het jaar Café Toon 
Doodgewoon georganiseerd. 
Ervaringsdeskundigen kunnen 
u te woord staan. U kunt bij hen 
terecht met uw eigen ervaringen 
en vragen. Voor data en thema’s, 
zie de website.
In Midden-Limburg zijn twee Toon 
Hermans Huizen:
Graaf Jacobstraat 1
6001 XA Weert
0495 - 541 444 
info@toonhermanshuisweert.nl

Willem II Singel 17
6041 HP Roermond
0475 - 856 801
infotoonhermanshuisroermond.nl 
www.toonhermanshuis.nl

Medisch maatschappelijk werk
De medisch maatschappelijk 
werkers begeleiden en 
behandelen bij psychosociale en 
emotionele problemen als gevolg 
van de ziekte. Zowel de patiënt als 
zijn/haar naaste omgeving staan 
centraal. Hun ondersteuning kan 
bestaan uit: inventarisatie van de 
behoeften, praktische regelzaken, 
verlies- en rouwverwerking, 
ondersteuning van de directe en 
naaste omgeving. Het medisch 
maatschappelijk werk is vaak 
verbonden aan het ziekenhuis. 
Gesprekken kunnen ook thuis 
plaatsvinden. 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden Limburg (AMWML)
www.amwml.nl / info@amwml.nl  
088 - 656 06 00 
Pascale Bömers, 0475 - 38 28 57
Maartje Snel, 0475 - 38 26 54
Kelly Gorissen, 0475 - 38 29 31
Marion Poels, 0475 - 38 25 80

Steunpunten Mantelzorg
De familie en vrienden die u 
verzorgen en helpen worden 
mantelzorgers genoemd. Met hun 
vragen kunnen zij terecht bij een 
steunpunt mantelzorg.
Deze steunpunten mantelzorg 
bieden persoonlijke hulp 
en ondersteuning aan de 
mantelzorger. Door de hele 
provincie zijn deze steunpunten 
te vinden.
www.platformmantelzorglimburg.nl


