Amstelland en Meerlanden
Midden en Zuid-Kennemerland

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.
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Palliatieve zorg bij
u thuis

De meeste mensen brengen
hun laatste levensfase het liefst
thuis door, in hun vertrouwde
omgeving. Familie en vrienden
verlenen dan als zogenoemde
mantelzorgers de eerste zorg.
Voor zorg en verpleging kunt
u een beroep doen op een
thuiszorgorganisatie. Een
aantal van deze organisaties
heeft gespecialiseerde
verpleegkundigen voor
palliatieve en oncologische
zorg. Zij bieden tijdens het
ziekteverloop psycho-sociale
begeleiding en advies.
Vrijwilligers van een hospice
kunnen de mantelzorgers
ondersteunen, bijvoorbeeld
door dagen of dagdelen
in de week de zorg over
te nemen. De medische
eindverantwoordelijkheid ligt
bij de huisarts. De zorgverlening
verloopt daarom in nauw
overleg met hem of haar.
In de regio’s Amstelland &
Meerlanden en Midden- &
Zuid-Kennemerland kunt
u terecht bij de volgende
organisaties:

Thuiszorg
Amie
Bramenlaan 2
2116 TR Bentveld
023 - 510 30 00
www.amie.nl
Voor vragen over zorg
en dienstverlening 24/7
bereikbaar.

• Amstelring Wijkzorg

Voor vragen of indien u geen
internet heeft: Wijk Service
Centrum
020 - 333 57 00
www.amstelringwijkzorg.nl
Amstelring Wijkzorg levert
palliatieve zorg vanuit kleine
wijkteams. Wij dragen er zorg
voor dat u door een klein
team van vaste verzorgenden
en verpleegkundigen de
best mogelijke zorg krijgt.
Hierbij gaan wij uit van
uw persoonlijke wensen.
Ook als de zorg complex
is dan kan dit vanuit het
team uitgevoerd worden, zo
nodig ondersteund door een
palliatief verpleegkundige.
Tevens hebben wij de
mogelijkheid voor het
aanbieden van nachtzorg/
waakzorg. Aandacht voor
de mantelzorger(s) is een
belangrijk aspect dat
wij meenemen in onze
begeleiding en verzorging.

• Bardo/Ondersteuning thuis

Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp
020 - 333 47 00
info@hospicebardo.nl
www.hospicebardo.nl
Te horen krijgen dat je niet
meer kunt genezen, is een
harde boodschap. In deze
palliatieve fase, die soms wel
jaren duurt, is veel mogelijk.
Bardo staat mensen in deze
fase met raad en daad bij. Bij
Bardo werken gespecialiseerde
verpleegkundigen, die
tijdig kunnen inspelen op
lichamelijke of psychische

klachten en signalen. Dit is
een aanvulling op de reguliere
huisarts- en thuiszorg. De
geschoolde vrijwilligers van
Bardo komen bij mensen thuis
voor gezelschap, een goed
gesprek met de zieke en/of
zijn naasten of er simpelweg
te ‘zijn’. In ’t Trefpunt kunnen
mensen terecht voor steun
en advies om zolang mogelijk
door te gaan met ‘het
normale leven’. Psychosociale
ondersteuning en creatieve
bezigheden horen hierbij.
Ook is medische zorg in de
huiselijke omgeving van
’t Trefpunt mogelijk.

• Brentano Amstelveen,

Thuiszorg
Klaasje Zevensterstraat 67
1183 NK Amstelveen
020 - 645 70 51
www.brentano.nl

• Buurtzorg Nederland

Pastoor Ossestraat 61
7609 RX Almelo
0900 - 690 69 06
www.buurtzorgnederland.com
Bij Buurtzorg leveren we zorg
voor de palliatieve/terminale
cliënten thuis. We organiseren
de zorg samen met u, 7 dagen
per week en 24 uur per dag.
We werken o.a. samen met
het hospice, door bijvoorbeeld
de inzet van vrijwilligers.
Buurtzorg verpleegkundigen
en verzorgenden bieden u
tijdens het ziekteverloop zorg,
psychosociale begeleiding en
advies, samen met uw eigen
huisarts.

• FlexiCura

- Manenburgdreef 101
2135 GW Hoofddorp
- Schipholpoort 46
2034 MB Haarlem
023 - 510 03 00
thuiszorg@flexicura.nl
www.flexicura.nl
FlexiCura levert palliatieve
zorg thuis met respect voor
de leefstijl van de cliënt. De
inhoud van de zorgverlening
wordt in overleg met de
huisarts, specialist, cliënt
en familie vastgesteld,
geëvalueerd en zo nodig
aangepast. De tijden en
de aanwezigheid van onze
zorgverleners kunnen variëren
van een aantal uur per dag tot
24-uurszorg; zodat de cliënt
met de gewenste professionele
ondersteuning thuis kan
blijven wonen zolang de cliënt
dat wenst.

• Met de Thuiszorg/Royal Care
Met de Thuiszorg 			
Herenweg 29/A5			
2105 MB Heemstede
023 - 870 01 33
zorgvraag@metdethuiszorg.nl
www.metdethuiszorg.nl
Royal Care Thuiszorg
Herenweg 29/A5
2105 MB Heemstede
023 - 584 00 50
info@royalcare.nl
www.royalcare.nl		
Met de Thuiszorg is de
zorgaanbieder, gespecialiseerd
in terminale zorg thuis in de
regio Zuid-Kennemerland. Wij
vinden dat u ook in de laatste
dagen van uw leven de regie
zelf moet kunnen behouden.

Samen met uw familie of
mantelzorger en uw arts(en)
ondersteunen wij u daarin,
door de juiste combinatie van
medische zorg, hulpmiddelen
en persoonlijke aandacht. Door
de nauwe samenwerking met
Royal Care Thuiszorg, kunnen
wij palliatieve, terminale zorg
24 uur per dag, 7 dagen per
week inzetten.

• SHDH

Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
088 - 040 41 21
info@shdh.nl
www.shdh.nl
SHDH biedt in de thuissituatie
persoonsalarmering, zorg
thuis, huishoudelijke
ondersteuning, dagbesteding
en behandeling en
begeleiding. Voor informatie
kunt u contact opnemen
met het Servicebureau van
SHDH via bovenstaande
contactgegevens.

• Stichting PCSOH

Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
023 - 561 60 00
www.pcsoh.nl

• ViVa! Zorggroep

Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
088 - 995 80 00
www.vivazorggroep.nl
ViVa! Zorggroep biedt
palliatieve terminale zorg in de

thuissituatie en als het thuis
niet langer kan in één van onze
locaties.
U kunt voor palliatieve zorg
contact opnemen met Yvonne
Lycklama. Zij is gespecialiseerd
verpleegkundige oncologischeen palliatieve zorg.

• Zonnehuisgroep Amstelland,
thuiszorg
Laan van de Helende Meesters 114
1186 AM Amstelveen
0900 - 040 14 41
www.zhga.nl
Zonnehuisgroep Amstelland
Thuiszorg levert palliatieve
zorg in kleine wijkteams. Naar
wens begeleiden wij het hele
proces, van aanmelding tot
overlijden. Zodra intensievere
zorg nodig is verlenen we
ook medisch-technische zorg,
bijvoorbeeld morfinepompjes
of palliatieve sedatie
inzetten en begeleiden. Onze
verpleegkundigen zijn hierin
geschoold en getraind. Bij
verslechtering in de toestand
van een cliënt kunt u gebruik
maken van waakzorg. Verder
ondersteunt een palliatief
verpleegkundige zowel de
cliënt als het wijkteam. Dat
kan gaan om praktisch advies,
maar ook om het bieden van
een luisterend oor.

• Zorgbalans

Schipholpoort 100
2034 MC Haarlem
023 - 891 89 18
www.zorgbalans.nl

• Zorgbegrip

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
0251 - 826 045
transfer@zorgbegrip.nl
www.zorgbegrip.nl
Zorgbegrip biedt palliatief
terminale zorg, variërend van
vaste momenten per dag tot
en met 24-uurs zorg, mede om
de mantelzorgers te ontlasten.

• Zorgcentra Meerlanden

Kamerlingh Onneslaan 131
1171 AE Badhoevedorp
029 - 659 41 55
www.zorgcentra-meerlanden.nl

• Zorggroep Reinalda

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
023 - 543 40 00
www.zorggroepreinalda.nl
Zorggroep Reinalda biedt
verlichtende en verzachtende
zorg in uw eigen huis of in het
Reinaldahuis. Vanzelfsprekend
worden uw naasten ook
ondersteund in deze moeilijke
fase. Zorggroep Reinalda
is een zorgaanbieder met
humanistische identiteit,
iedereen is welkom bij ons.
Het leven op uw manier
staat bij ons centraal, ons
uitgangspunt is dat u zelf
verantwoordelijk bent voor
de keuzes in uw leven. Dus
ook in deze fase. Indien u
dat wenst, bieden wij hier
professionele ondersteuning
en begeleiding bij. Zorggroep
Reinalda is voornamelijk
actief in alle wijken van
Haarlem Oost, Rozenprieel en
Zuiderpolder. Voor informatie

kunt u te allen tijde terecht
bij de wijkverpleegkundigen
van onze wijkteams of bij
onze cliëntadviseurs op het
Servicebureau.

• De Zorgspecialist

Crocusstraat 1
2071 NW Santpoort-Noord
023 - 510 02 00
www.dezorgspecialist.nl

Als het thuis niet
langer gaat

Als de zorg te zwaar of te
complex wordt, kan het zijn
dat u in de laatste levensfase
niet thuis wilt of kunt blijven.
Er zijn alternatieven voor
verblijf. In dit overzicht ziet
u de mogelijkheden binnen
de regio’s Amstelland &
Meerlanden en Midden- &
Zuid-Kennemerland. Voordat
u een beslissing neemt, kunt
u meer informatie en/of een
rondleiding vragen bij een huis.
Overleg ook met uw naasten
en uw zorgverlener over welke
keuze het beste bij u past.

Hospice of bijnathuis-huis

Een hospice of bijna-thuis-huis
biedt palliatieve terminale
zorg in een huiselijke
omgeving. Een hospice heeft
zowel vrijwilligers als een
team van verpleegkundigen
en verzorgenden voor de
verpleegkundige zorg. Vaak
is er ook een arts, maar
in overleg kan de eigen
huisarts betrokken blijven.
Naar behoefte schakelt een
hospice andere zorgverleners

in, zoals een fysiotherapeut,
geestelijk verzorger of
ergotherapeut. In een bijnathuis-huis werken vooral
vrijwilligers. Daar verlenen,
net als thuis, verzorgenden en
wijkverpleegkundigen van de
thuiszorg de zorg. De medische
zorg blijft in handen van uw
eigen huisarts. Is die praktijk te
ver weg, dan kan een huisarts
uit de regio van het hospice de
zorg overnemen.

• Bardo Hospice

Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp
020 - 333 47 00
info@hospicebardo.nl
www.hospicebardo.nl
In Bardo Hospice wordt 24
uur per dag professionele,
palliatieve zorg geboden
door een team van artsen,
verpleegkundigen en
vrijwilligers. Het team van
Bardo zet zich met volle
overtuiging in voor optimale
kwaliteit van leven van haar
gasten en voor de naasten.
Eigenheid, begrip, veiligheid,
rust, geborgenheid, en
privacy behoren tot de eerste
behoeften van de mens. In
Bardo is aandacht voor zowel
deze behoeften als ook voor de
bestrijding van klachten zoals
pijn en ongemak. Iedereen
is welkom, ongeacht leeftijd,
levensovertuiging of culturele
achtergrond.

• Verpleegkundig

kinderzorghuis
De Biezenwaard
Anton Philipsweg 12
1422 AL Uithoorn
0297 - 239 460
biezenwaard@onstweedethuis.nl
www.biezenwaard.nl
De Biezenwaard is een
gastvrije plek voor kinderen
die 24 uur per dag continue
verpleegkundige zorg
nodig hebben. In dit huis
kunnen ernstig (chronisch)
zieke kinderen logeren of
tijdelijk verblijven. Ook
vakantieopvang, dagbesteding
en naschoolse opvang zijn
mogelijk. Er is 24/7 een
(kinder)verpleegkundige
aanwezig. Verder zijn er
pedagogisch begeleiders,
verzorgenden en huishoudelijk
medewerkers. Een kinderarts
en orthopedagoog adviseren
het team. De benodigde
verpleegkundige zorg wordt
verleend en daarnaast is de
begeleiding erop gericht dat
kinderen zich thuis voelen
en kind kunnen zijn. De
Biezenwaard biedt ouders en
kinderen begeleiding om hen
te helpen met de ziekte of
handicap om te gaan. Ook kan
op De Biezenwaard terminale
zorg aan kinderen worden
geboden.
Bij onderstaande hospices kunt
u ook de inzet aanvragen van
vrijwilligers bij u thuis.

• Hospice ‘De Heideberg’

Wulverderlaan 1
2071 BG Santpoort-Noord
023 - 549 32 14
www.bijnathuishuisvelsen.nl

• Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
020 - 442 06 76
www.joodshospiceimmanuel.nl
Iedereen die palliatief
terminale zorg nodig heeft is
welkom in het hospice. Ook
zonder joodse achtergrond,
wij vragen u wel onze joodse
identiteit te respecteren. In
de algemene ruimtes volgen
we de joodse tradities. In hun
eigen kamer mogen bewoners
doen zoals ze thuis gewend
zijn. De hospicearts draagt
verantwoordelijkheid voor de
medische zorg, samen met het
wijkverpleegkundig team van
de Zorgspecialist. U kunt uw
eigen huisarts aanhouden in
overleg met de hospicearts.
Van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat zijn vrijwilligers
aanwezig om bewoners te
begeleiden. Zij komen in de
regio ook thuis bij terminaal
zieke patiënten die een
joodse achtergrond hebben of
affiniteit hiermee.

• Stichting Hospice Groep
Haarlem e.o.
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem
023 - 303 43 43 of
023 - 303 43 45
www.hospicehaarlemeo.nl

• Stichting Hospice Groep
Midden-Kennemerland
Zeestraat 92
1942 AT Beverwijk
0251 - 218 316
www.hospice-beverwijk.nl

• Thamer Thuis

Kwakelsepad 2
1424 AZ De Kwakel
0297 - 540 536
www.thamerthuis.nl

Palliatieve unit

Een palliatieve unit is een
speciale afdeling binnen
een verpleeghuis waar u
een eigen kamer heeft met
douche en toilet. Er is ook een
huiskamer en een logeerkamer
voor familie. Professionele
verpleegkundigen en
verzorgenden verlenen de
zorg. De medische zorg valt
onder verantwoordelijkheid
van een specialist
ouderengeneeskunde.
Andere hulpverleners - zoals
een geestelijk verzorger,
psycholoog of fysiotherapeut
- worden naar behoefte
ingeschakeld.

• Amie

Huis in de Duinen
H. Heijermansweg 73
2042 XR Zandvoort
023 - 574 16 37
www.amie.nl

• Zonnehuisgroep

Amstelland/Zonnehuis
Amstelveen
Groenelaan 9
1186 AA Amstelveen
0900 - 040 14 41
www.zhga.nl

Wonen met zorg

Heeft u intensievere zorg
nodig en kunt u daardoor niet
thuis blijven, dan bestaat de
mogelijkheid om (tijdelijk)
in een verpleeghuis of
woonzorgcentrum te wonen
en gebruik te maken van de
zorgvoorzieningen daar. Met
een indicatie van het CIZ
is opname mogelijk in een
locatie van deze organisaties:

• Amstelring

Hoofdkantoor Amstelveen
Laan van de Helende Meesters 431
1186 DK Amstelveen
0900 - 18 66
www.amstelring.nl

• Brentano

Klaasje Zevensterstraat 67
1183 NK Amstelveen
020 - 445 97 55
www.brentano.nl

• Pro Senectute (Wildhoef
Bloemendaal, Spaar en
Hout Haarlem)
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
020 - 540 01 50
www.pro-senectute.nl

• SHDH

Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
088 - 040 41 21
info@shdh.nl
www.shdh.nl
SHDH heeft zeven
woonzorglocaties in
Haarlem en omgeving waar
palliatieve zorg kan worden
geboden in een passende
omgeving. Voor informatie

kunt u contact opnemen
met het Servicebureau van
SHDH via bovenstaande
contactgegevens.

• Stichting PCSOH
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
023 - 561 60 00
www.pcsoh.nl

• Stichting Sint Jacob
Richard Holkade 32
2033 PZ Haarlem
023 - 892 29 80
www.sintjacob.nl

• ViVa! Zorggroep

Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Zuid
088 - 995 80 00
www.vivazorggroep.nl

• Zonnehuisgroep

Amstelland
Laan van de Helende Meesters 114
1186 AM Amstelveen
0900 - 040 14 41
www.zhga.nl

• Zorgbalans

Schipholpoort 100
2034 MC Haarlem
023 - 891 89 18
www.zorgbalans.nl

• Zorgcentra Meerlanden

Kamerlingh Onneslaan 131
1171 AE Badhoevedorp
029 - 659 41 55
www.zorgcentra-meerlanden.nl

• Zorggroep Reinalda

Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
023 - 543 40 00
www.zorggroepreinalda.nl

Ziekenhuis

In de palliatieve fase gaat
de zorg niet langer over
behandeling of genezing.
Alles draait om het verlichten
van klachten, zoals pijn of
benauwdheid. Hiervoor kan
een kortdurende behandeling
of opname in het ziekenhuis
nodig zijn. Ziekenhuizen
hebben voor palliatieve zorg
een consultteam dat bestaat
uit artsen en verpleegkundig
specialisten. Zij werken
nauw samen, vaak ook
met de huisarts en andere
zorgverleners, om zorg op
maat te bieden. Het streven
is dat mensen thuis kunnen
overlijden. Lukt dat niet, dan
kijkt het ziekenhuis in overleg
met de patiënt naar andere
verblijfsmogelijkheden. Mocht
het overlijden toch in het
ziekenhuis gebeuren, dan
wordt daar gezorgd voor extra
comfort.

• Ziekenhuis Amstelland

Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
020 - 755 70 00
www.ziekenhuisamstelland.nl

• Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
0251 - 265 555
www.rkz.nl

• Spaarne Gasthuis

• RIBW K/AM

- Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
023 - 224 00 00
www.spaarnegasthuis.nl

RIBW K/AM begeleidt mensen
die kwetsbaar zijn vanwege
psychiatrische of psychosociale
problematiek en geeft onder
andere advies over palliatieve
zorg.

Overige zorg

• Adamas Inloophuis

- Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
023 - 224 00 00

• Hartekamp Groep

Palliatieve zorgconsulent
Postbus 2083
2002 CB Haarlem
06 - 22 26 59 50
www.hartekampgroep.nl
Voor advies over palliatieve
zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking.

• Ons Tweede Thuis

Vuurdoornstraat 11
1431 RM Aalsmeer
0297 - 353 800
www.onstweedethuis.com
U kunt bij Ons Tweede Thuis
terecht voor advies over
palliatieve zorg aan mensen
met een verstandelijke
beperking. Voor deze
doelgroep verlenen wij
ook gespecialiseerde
verpleegkundige zorg en
begeleiding.

Stationsplein 118
2011 LN Haarlem
023 - 517 87 00
www.ribw-kam.nl

Eugenie Previnaireweg 61
2151 BB Nieuw Vennep
0252 - 680 233
www.adamas-inloophuis.nl
In het Adamas Inloophuis
kunnen kankerpatiënten, hun
naasten en/of nabestaanden
terecht voor een luisterend
oor, informatie, contact met
lotgenoten, creatieve en
lichaamsgerichte workshops
en ontspanningsmassages.
Daarnaast bieden wij
professionele therapeutische
ondersteuning aan. Onze
visie is “door kanker bewust

leven” en hiermee zetten
wij onze gasten weer
in hun kracht. Adamas
ondersteunt en begeleidt
ook kinderen vanaf 4 jaar die
zelf of in hun omgeving met
kanker te maken hebben.
In de polikliniek van het
Oncologiecentrum van het
Spaarne Gasthuis bieden onze
vrijwilligers een luisterend oor
en ondersteunen zij patiënten
waar nodig.

• Inloophuis Esperanza

Sloterweg 22
1171 CR Badhoevedorp
020 - 723 05 22
www.inloophuisesperanza.nl

Kijk voor actuele informatie
op www.netwerkpalliatievezorg.nl/
amstellandenmeerlanden
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenenzuidkennemerland

• Inloophuis Kennemerland
Wulverderlaan 51
2071 BH Santpoort-Noord
023 - 888 53 67
www.inloophuiskennemerland.nl

• Mantelzorg&Meer

Het inloophuis is er voor
iedereen die in zijn of haar
leven met kanker te maken
krijgt. U kunt bij ons praten
over wat u bezighoudt en
even op verhaal komen. Er zijn
groepsgesprekken en creatieve
en/of ontspanningsgroepen
waaraan u kunt deelnemen.
U mag ook zonder afspraak
binnenlopen voor een kopje
koffie met lotgenoten of een
gastheer of -vrouw. Uw partner
of andere naaste is daarbij van
harte welkom.

Mantelzorg&Meer biedt
ondersteuning, begeleiding,
advies en training aan
mantelzorgers, vrijwilligers, en
aan werkgevers en organisaties
in de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn en
stadsdeel Amsterdam-Zuid.

• MaatjeZ Centrum voor
Mantelzorg
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
088 - 995 77 88
www.maatjez.nl

Ongeneeslij

Laan van de Helende Meesters 431
1186 DK Amstelveen
020 - 333 53 53
www.mantelzorgenmeer.nl

• Tandem Centrum voor

Mantelzorgondersteuning
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 891 06 10
info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl
Tandem is een organisatie die
mantelzorgers ondersteunt in
de breedste zin van het woord.
U kunt bij Tandem terecht
voor informatie en advies,
emotionele ondersteuning,

lotgenotencontact,
ondersteuning bij regeltaken,
bemiddeling bij de inzet van
vrijwilligers, respijtzorg en
nog veel meer. Tandem biedt
altijd maatwerk en gaat graag
samen met mantelzorgers
op zoek naar duurzame
oplossingen. Samen zorgen,
daar staan wij voor.

• MomenTaal

Kerkplein 20
2061 JD Bloemendaal
06 - 3051 0423 / 06 - 4616 2656
www.momentaal.com
Begeleiding bij naderend
levenseinde.

• Stichting

Nabestaandenzorg
Soendastraat 36
2022 XX Haarlem
023 - 844 82 01
www.stichtingnabestaandenzorg.nl
Hulp en advies bij rouw, verlies
en nalatenschap.
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