
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: Jacqueline Tijhaar, coördinator netwerk palliatieve zorg 

West-Friesland, W.M. Dudokweg 69, 1703 DC Heerhugowaard.
U kunt het netwerk bellen (072 - 541 4600) of mailen ( j.tijhaar@zonh.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

West-Friesland



Wij stellen u voor aan de
organisaties die betrokken zijn
bij het netwerk of bij een van de
activiteiten van het netwerk.

Thuiszorg
• Omring 
Mocht u in de situatie komen dat
u zorg nodig heeft t.g.v. het feit
dat u ziek bent, dan kunt u een
beroep doen op de medewerkers
van Omring, die bij u thuis
komen voor de nodige zorg en
verpleging. Dit kan dag en nacht
zijn. 

Uw manier van leven is
voor onze medewerkers het
uitgangspunt. Dit betekent dat
we rekening houden met wat
u en uw omgeving zelf willen
en kunnen doen. U krijgt zorg
van een medewerker die werkt
vanuit een klein en wijkgericht
zorgteam. Dat betekent dat u
zoveel mogelijk door dezelfde
medewerker wordt geholpen.
Ook krijgt u een medewerker
als vaste contactpersoon binnen
de organisatie, waar u met uw
vragen terecht kunt.

De thuiszorgmedewerker kan
naast de zorg die u nodig heeft,
uw vragen beantwoorden en u
emotioneel steunen. Ook als u
een infuus heeft, of bijvoorbeeld
pijnbestrijding krijgt via een
pompje, kan dit thuis i.o.m. de
arts geregeld worden.

In overleg met u kan een
gespecialiseerd verpleegkundige
palliatieve zorg ingeschakeld
worden. Zij kan ingaan op uw vragen 
ten aanzien van het ziekteproces en 
ondersteunen bij het omgaan met 
emoties die het (dreigend) verlies bij 
u kunnen oproepen.

Omring Thuiszorg
regio West-Friesland
Postbus 142, 1620 AC Hoorn
088 - 206 89 10
www.omring.nl

• Wilgaerden
Onze medewerkers kunnen u 
ondersteunen met deskundige 
verpleging, persoonlijke 
verzorging, begeleiding en 
huishoudelijke zorg. Tijdelijk 
of voor langere tijd, gewoon 
bij u thuis. Dag en nacht. 
Naast thuiszorg bieden wij u 
ook stervensbegeleiding. Wij 
werken met elkaar samen om de 
laatste fase van iemands leven 
zo waardig mogelijk te laten 
verlopen.  

Wilgaerden
Cliëntadviseurs: 0229 - 299 233
www.wilgaerden.nl
info@wilgaerden.nl

• Buurtzorg 
Buurtzorg is een 
thuiszorgorganisatie
en biedt toegewijde
hulpverlening in kleine 
buurtteams.
In West-Friesland zijn
meerdere teams actief. Samen
met de cliënt en naasten wordt
gezocht naar de juiste zorg. Door
het inzetten van een persoonlijk
begeleider kan men goede
adviezen geven en zorg op maat
leveren.
Buurtzorg
www.buurtzorgnederland.com
Hoofdkantoor: 0900 - 69 069 06

• Stichting ZorgHulp en
Stichting Hulpvaardig te
Nibbixwoud
De Stichting ZorgHulp en
Stichting Hulpvaardig levert alle

vormen van zorg. In de laatste
levensfase wordt met cliënt
en omstanders gekozen voor
meerdere zorgmomenten per
dag via ZorgHulp. Daarnaast
kiezen mensen voor Nabij-zorg
via Stichting Hulpvaardig. De
cliënt krijgt een klein team van
vaste zorgverleners toegewezen,
die 24 uur per dag aanwezig
zijn en meestal twee etmalen
aaneengesloten voor de cliënt
zorgen. Als ons medisch technisch
handelen niet toereikend is,
werken we samen met het
medisch technische handelen
team van Omring.

Zorghulp/Hulpvaardig
www.zorghulp.org
0229 - 26 13 51

• Wering Steunpunt 
U kunt bij Wering Steunpunt 
terecht voor de inzet van een 
vrijwilliger palliatief terminale 
zorg en voor mantelzorg onder- 
steuning, coaching en informatie.
Getrainde vrijwilligers palliatieve
terminale zorg (VPTZ) bieden hulp
en begeleiding aan terminale
patiënten en hun naasten. Zij
kunnen thuis de zorg van de
partner of familie overnemen
of ondersteunen. Vrijwilligers
verlenen deze zorg thuis en in de
Westfriese verzorgingshuizen en
verpleeghuizen van Wilgaerden
en Omring. De hulp van de VPTZ
is over het algemeen op korte
termijn te realiseren en wordt
gecoördineerd door professionele
coördinatoren.

Afdeling Wering Steunpunt
Commandeur Ravenstraat 49/40
1624 TE Hoorn 
Postadres:
Koopvaarder 1, 1625 BZ Hoorn



op: 0900 - 202 17 45 (10 ct. p.m.).
Dagelijks van 8.00 - 23.00 uur. In
geval van nood ook ‘s nachts.

• Centrum voor
levensvragen
Het centrum voor levensvragen
is een initiatief van het netwerk.
U kunt er terecht voor een
gesprek, met daartoe opgeleide
professionals. Er kunnen 
momenten zijn in het leven 
waarbij u in een crisis terecht 
komt, in het bijzonder wanneer u 
te maken krijgt met een ziekte of 
ingrijpende verandering.
In zo’n periode kunnen vragen
naar boven komen rond het
bestaan en de zin van het leven.
Juist dan kan het goed zijn om
in contact te komen met iemand
die hierover met u in gesprek kan
gaan.
Postadres W.M. Dudokweg 69, 1703
DC Heerhugowaard
06 - 1395 6823
www.centrumlevensvragen.nl
info@centrumlevensvragen.nl

• Hospices Dignitas
Hospice Dignitas helpt mensen
in de laatste fase van hun leven.
Als patiënten medisch gezien zijn
uitbehandeld en naar 
verwachting nog enkele maanden 
leven. Een eigen team van 
gespecialiseerde
verpleegkundigen, met
ondersteuning van (zorg)
vrijwilligers, biedt 24 uur zorg.

088 - 007 51 40
www.meewering.nl
steunpunt@dewering.nl

• West-Friese
Huisartsenorganisatie
(WFHO)
Huisartsen leveren lifetime
integrale zorg, dat wil zeggen zorg 
van de wieg tot het graf, waarbij 
alle aspecten van het welzijn
(lichamelijk, psychisch, sociaal en
spiritueel) worden meegewogen.
Huisartsen zijn deskundig op
het gebied van de palliatieve
zorg of halen de deskundigheid
in huis via het consultteam
palliatieve zorg. Buiten
kantoortijden is de huisarts voor
alle spoedeisende medische
zorgverlening beschikbaar via de
centrale huisartsenpost (CHP).
Ook heeft de nooduitleen van
thuiszorgmaterialen een plaats in
het CHP-gebouw.

De CHP
Maelsonstraat 5, 1624 NP Hoorn
Bereikbaar ma t/m vrij tussen
17.00 - 08.00 uur en za-zo en
feestdagen tussen 8.00 - 08.00 uur
0229 - 297 800 
email@chpwf.org

Consultteam palliatieve zorg
Noord-Holland en Flevoland
Professionele hulpverleners
kunnen advies inwinnen bij het
consultatieteam palliatieve zorg
Noord-Holland en Flevoland.
Om acute problemen op te
lossen óf deze juist voor te zijn,
kunt u 24 uur per dag experts
op het gebied van palliatieve
zorg raadplegen over medische,
verpleegkundige, psychosociale,
levensbeschouwelijke en
organisatorische problemen in de
palliatieve zorg. In geval van nood
kunt u ook ‘s nachts een consulent
bereiken. Het team is bereikbaar

Uw eigen huisarts kan met u
mee, maar als dat niet gaat kunt u 
een beroep doen op een van
de huisartsen die verbonden zijn
aan het hospice. Een hospice is
geschikt voor mensen die hier
bewust voor kiezen of niet meer
thuis kunnen worden verzorgd.
Patiënten kunnen ook tijdelijk
worden opgenomen om de
mantelzorgers enkele dagen of
weken te ontlasten.

Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn
0229 - 284 060
www.hospicehoorn.nl

• Centrum ouderenzorg
Avondlicht en 
verpleeghuizen
Nicolaas en Lindendael
Omring verpleeghuizen
Lindendael in Hoorn, Nicolaas
in Lutjebroek en Wilgaerden
Centrum ouderenzorg
Avondlicht in Hoorn beschikken
over specifieke bedden voor
palliatieve zorg. Daar kan
intensieve en complexe zorg
worden geboden waarbij zoveel
mogelijk wordt uitgegaan
van uw wensen. Afhankelijk
van de instelling betreft het
een of meerdere kamers
met daarbij een huiskamer
en een logeermogelijkheid
voor naasten. Verzorging en
verpleging worden gegeven door
professionele verpleegkundigen

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



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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en/of verzorgenden die
speciale scholing hebben
gevolgd. De (verpleeg)
huisarts is verantwoordelijk voor 
de medische zorg.
Andere hulpverleners, zoals
de geestelijk verzorger,
psycholoog, fysiotherapeut en
maatschappelijk werker, kunnen
worden ingezet.

Centrum ouderenzorg Avondlicht
Geldelozeweg 66, 1625 NX Hoorn
0229 - 231 344
www.wilgaerden.nl

Verpleeghuis Lindendael
Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn
0229 - 291 800
www.omring.nl

Verpleeghuis Nicolaas
P.J. Jongstraat 53, 
1614 LB Lutjebroek
0228 - 512 041
www.omring.nl

In het ziekenhuis 
• Het Westfriesgasthuis
In het ziekenhuis is behandeling
en zorg vooral op genezing en
bestrijding van symptomen
gericht. Ook het Westfriesgasthuis
biedt zorg in de laatste levensfase.
Inmiddels zijn meerdere artsen
en verpleegkundigen speciaal
geschoold in de palliatieve zorg
en wordt de palliatieve zorg
verder uitgebreid. Er is specifieke

aandacht voor patiënt en naasten
als de patiënt komt te overlijden.

Westfriesgasthuis Hoorn
Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn
0229 - 257 257
www.westfriesgasthuis.nl

• Stichting Leekerweide
Leekerweide ondersteunt en
begeleidt mensen met een
beperking. Ook mensen die als
gevolg van niet-aangeboren
hersenletsel zorg nodig hebben,
ouderen met toenemende
problemen in het verstandelijk
functioneren of kinderen met
ontwikkelingsproblematieken
kunnen een beroep op ons doen.
Binnen Leekerweide is veel
ervaring met cliënten die sterven;
soms sterven ze onverwacht snel,
soms na een lang ziekbed. Met
die ervaring, hebben we mooie,
maar soms ook moeilijke situaties
naar een goed einde kunnen
begeleiden. Binnen Leekerweide
heeft de verpleegkundig specialist
de opleiding tot zorgconsulent
palliatieve zorg gevolgd, zij maakt
ook deel uit van het netwerk. De
zorgconsulent palliatieve zorg
geeft advies en ondersteuning
aan het zorgteam. Daarnaast is
een grote groep medewerkers
geschoold in de palliatieve zorg.

Stichting Leekerweide
Verlengde kerkweg 1, 
1687 CC Wognum
0229 - 576 868
info@leekerweide.nl

• Inloophuizen
Een inloophuis is een gastvrij
huis voor mensen met kanker,
hun naasten, ook de kinderen! en 
nabestaanden,
dat zich richt op laagdrempelige
psychosociale ondersteuning. 

Inloophuis Pisa
(organiseren ook activiteiten in 
Enkhuizen) 
Draafsingel 37, 1623 LC Hoorn
0229 - 758 531
www.inloophuispisa.nl
Inloophuis Medemblik
Telefoon voor beide locaties: 
06 - 1022 7488
Locatie Medemblik 
Oosterhaven 11, 1671 AA Medemblik
0227 - 820 170  
(Alleen voor Medemblik)
Locatie Stedebroec
Dorpshuis de Stek
Op den Hoef 36, Grootebroek

• Tot slot
In het netwerk worden de cliënten
vertegenwoordigd door een
oudere vanuit de ouderenraad
van de gemeente Hoorn en
tevens vanuit de Regionaal
Samenwerkende Bonden van
Ouderen (RSBO) West-Friesland.

Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de brochures “Keuze in
de laatste levensfase” en
“Ongeneeslijk ziek, hoe nu
verder?”. Deze brochures zijn op
te vragen via het secretariaat
van de netwerken bij ZONH:
palliatievezorg@zonh.nl of
072 - 541 4600.


