
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.

Conny Bouwer coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden

Heeft u vragen? U kunt me bellen op 06 - 2877 1217 of mailen cbouwer@projektcy.nl

www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandseeilanden

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

Zuid-Hollandse Eilanden
regio Goeree-Overflakkee



Misschien vindt u het prettig 
om thuis te worden verzorgd 
en verpleegd. U kunt dan een 
beroep doen op professionele 
hulpverleners en/of vrijwilligers. 
Soms kunt u door uw ziekte toch 
niet thuis blijven. Bijvoorbeeld 
door onvoldoende aanwezigheid 
van familie, vrienden en buren of 
vanwege een ongeschikte woning 
om verantwoord thuis te kunnen 
worden verzorgd en/of verpleegd. 
U kunt in overleg met uw familie, 
huisarts/specialist de voor u 
geschikte keuze maken voor één 
van de volgende mogelijkheden in 
de regio Goeree-Overflakkee.

• Thuis
U blijft bij voorkeur thuis: in uw 
eigen vertrouwde omgeving 
en met uw eigen huisarts als 
behandelaar. Uw familie en/of 
mensen uit uw directe omgeving 
verzorgen en ondersteunen u. De 
hulp die zij bieden, wordt gegeven 
daar waar u het meest gewend 
bent, namelijk thuis. Het is 
hierbij van belang dat u op ieder 
moment van de dag een beroep 
op uw mantelzorgers kunt doen.

Voor de verzorging, 
(specialistische) verpleging en 
begeleiding in de thuissituatie 
kunt u thuis worden verzorgd 
in de vorm van thuiszorg en/of 
van de Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ). De 
verzorgende helpt u één of 
meerdere keren per dag/week bij 
uw persoonlijke verzorging. De 
(wijk)verpleegkundige komt één 
of meerdere keren per dag bij u 
langs voor verpleegkundige taken. 
Tevens kunt u als dat nodig is 7 
dagen per week 24 uur per dag 
een beroep doen op de thuiszorg. 
Wanneer u ervoor kiest om 

thuis te blijven dan kan de 
huisarts een beroep doen op het 
Mobiel Palliatief Team Calando, 
bestaande uit deskundigen op 
het gebied van palliatieve zorg. Zij 
ondersteunen de zorgverleners 
met ervaring en deskundigheid 
en geven advies. Zij installeren 
bijvoorbeeld pompjes om 
symptomen te bestrijden.

De geschoolde vrijwilliger van de 
VPTZ biedt ondersteuning aan de 
mantelzorgers door praktische 
zaken over te nemen. U kunt 
hierbij denken aan het doen van 
boodschappen of u gezelschap 
houden als uw mantelzorger even 
buitenshuis is. Kortom, zij of hij is 
er voor u en uw naasten. Aan de 
inzet van vrijwilligers zijn geen 
kosten verbonden.

Heeft u hulpmiddelen nodig 
-zoals een hoog-laagbed, een 
postoel of een rolstoel- dan 
kunt u deze veelal lenen via 
de thuiszorgorganisatie in uw 
regio. De hulpmiddelen zijn vaak 
binnen een dag verkrijgbaar en 
vergemakkelijken uw verblijf 
thuis.

Als u zich afvraagt of u de juiste 
zorg thuis kunt krijgen, dan 
kunt u contact opnemen met 
uw huisarts of uw behandelend 
specialist. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt.

• Begeleiding thuis door 
wijkverpleegkundige
Voor veel mensen is het belangrijk 
om te praten over hun ziekte, 
over de periode die ze in het 
ziekenhuis hebben doorgebracht, 
de bezoeken aan de polikliniek en 
de behandeling.
Als u niet meer naar de specialist 

en de verpleegkundige in 
het ziekenhuis hoeft, heeft u 
misschien nog wel behoefte 
aan een huisbezoek door een 
wijkverpleegkundige. Dit wordt 
een continuïteitshuisbezoek 
genoemd en deze bezoeken zijn 
kosteloos.

De wijkverpleegkundige 
probeert samen met u thuis 
een antwoord te vinden op de 
vragen en de behoeften die 
u heeft. Zij informeert u over 
de mogelijkheden op gebied 
van hulpmiddelen, zorg en 
ondersteuning bij u thuis. Vragen, 
zoals wanneer en waarvoor u zorg 
en ondersteuning kunt krijgen, 
worden met u besproken. 
U kunt voor het aanvragen 
van een huisbezoek contact 
opnemen met één van de 
thuiszorgorganisaties uit de regio 
(zie overzicht adressen).

 • Hospice Calando
In Dirksland op Goeree-
Overflakkee is Hospice Calando 
gevestigd. Het hospice biedt 
specialistische palliatieve zorg 
aan hen die niet (langer) thuis 
verzorgd kunnen worden, of 
voor wie het ziekenhuis niet de 
juiste omgeving is. Calando is 
een huis voor hen die een korte 
levensverwachting hebben (< 
3 maanden) en in een rustige 
en huiselijke omgeving de 
laatste fase van hun leven willen 
doorbrengen. Ook is er ruimte 
voor ongeneeslijk zieken, die 
komen voor een tijdelijke opname 
voor observatie en behandeling 
van hinderlijke symptomen of als 
de mantelzorg even tot rust moet 
komen.  
Calando biedt specialistische 
palliatieve zorg, waarbij naast 



verzorgenden te ondersteunen. 
Zij helpen bijvoorbeeld bij de 
maaltijd of trekken tijd uit voor 
een praatje.
Andere hulpverleners, zoals 
de geestelijk verzorger, de 
maatschappelijk werker, de 
psycholoog en de fysiotherapeut 
kunnen op afroep worden ingezet. 

Sommige woonzorgcentra hebben 
appartementen beschikbaar waar 
u voor korte tijd kunt worden 
opgenomen. Dit zijn volledig 
ingerichte appartementen waar 
u ook uw laatste levensfase door 
kunt brengen. Voor mantelzorgers 
is er de gelegenheid om in de 
laatste levensdagen 24 uur per 
dag aanwezig te zijn.
 
• Zorg voor  mensen met een 
verstandelijke beperking 
Verschillende instellingen op 
Goeree-Overflakkee bieden 
huisvesting met begeleiding, 
behandeling en verzorging aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Cliënten die in de 
instelling wonen en ernstig 
ziek worden, krijgen de 
benodigde zorg om daar te 
kunnen blijven wonen. De 
instelling kent verschillende 
woongroepen waar professionele 
begeleiding werkt. Er is overdag 
verpleegkundig personeel 
aanwezig ter ondersteuning 
van de begeleiding van de 
woongroep en in de avonden en 

medische en verpleegkundige 
zorg ruime aandacht is 
voor psychische, spirituele 
(levensbeschouwelijke) en/of 
sociale vragen en problemen. Er 
is deskundigheid op het gebied 
van pijnbestrijding en andere 
symptoombestrijding.
De persoonsgerichte zorg in 
Calando wordt 24 uur per dag 
geboden door verpleegkundigen, 
die worden bijgestaan door 
geschoolde vrijwilligers. Er zijn  
gespecialiseerde artsen, een 
pastoraal medewerker en een 
maatschappelijk werkende aan 
Calando verbonden. Andere 
disciplines kunnen worden 
ingeroepen. Uw eigen specialist 
of huisarts kan daarnaast 
gemakkelijk binnenlopen om u 
een bezoek te brengen.

• Woonzorglocaties
Woonzorglocaties bieden 
huisvesting met verpleging, 
verzorging, behandeling en 
begeleiding. Mensen die in een 
woonzorgcentrum wonen en 
ernstig ziek worden, krijgen 
de benodigde hulp om daar te 
kunnen blijven wonen. Op alle 
locaties wordt ook intensieve en 
palliatieve zorg gegeven. De zorg 
wordt gegeven door professionele 
verpleegkundigen, verzorgenden 
en vrijwilligers. De huisarts en/of 
specialist Ouderengeneeskunde 
is verantwoordelijk voor de 
medische zorg. 
De woonzorglocaties hebben 
appartementen waar ouderen 
zelfstandig wonen en 
groepswoningen waar ouderen 
met psychische beperkingen 
samen wonen. Met een eigen zit-/ 
slaapkamer en een gezamenlijke 
huiskamer zijn huiselijkheid, 
privacy en zelfstandigheid ook 
hier zoveel mogelijk gewaarborgd. 
Er zijn vrijwilligers om een 
huiselijke sfeer te creëren en de 

nachten is er deskundig personeel 
op het terrein. Een  AVG (Arts 
Verstandelijk Gehandicapten), 
veelal samen met een huisarts, 
is verantwoordelijk voor 
de medische zorg. Andere 
hulpverleners, zoals de geestelijk 
verzorger, de maatschappelijk 
werker, de psycholoog en 
de fysiotherapeut zijn ook 
beschikbaar. Mantelzorgers 
worden zoveel mogelijk 
betrokken, zeker ook in de laatste 
levensfase van de cliënt.

Adressen regionale 
palliatieve zorgaanbieders
regio Regio Goeree-
Overflakkee

• Thuiszorg
Buurtzorg Midden- Flakkee
Langeweg 54
3241 KA Middelharnis
06 - 51239 265
middenflakkee@
buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Careyn Thuiszorg
Sperwer 17
3245 VP Sommelsdijk
088 - 123 99 88
contact@careyn.nl  
www.careyn.nl

Careyn Specialistisch team
010 - 246 34 41 (24 uur bereikbaar)

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



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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CuraMare Specialistisch Ambulant 
Technisch team 
06 - 5175 2195 (24 uur bereikbaar)

CuraMare Thuiszorg
Nieuwstraat 56
3241 CL Middelharnis  
0187 - 607 300
thuiszorg@curamare.nl
www.curamare.nl

Lelie Zorggroep
Langeweg 54
3241 KA Middelharnis
06 - 1285 5703
www.leliezorggroep.nl

RST Zorgverleners
Graaf Adolfstraat 2 
4461 TD Goes
0342 - 422 324
info@rstzorg.nl
www.rstzorg.nl

MPT Calando
Vivaldilaan 2/4
Postbus 42
3247 ZG Dirksland
0187 - 609 147
mpt@calando.nl
www.calando.nl

• Vrijwilligers
VPTZ Calando
P/A Vivaldilaan 2/4
Postbus 42
3247 ZG Dirksland
0187 - 609 147
info@calando.nl
www.calando.nl

• Hospice
Hospice Calando
Vivaldilaan 2/4
Postbus 42
3247 ZG Dirksland
0187 - 609 147
info@calando.nl
www.calando.nl

• Woonzorglocaties
CuraMare Zorgcentrum Geldershof
Poldersweegje 2
3247 KE Dirksland
0187 - 602 055
info@zorgcentrum-geldershof.nl
www.curamare.nl

CuraMare 
Zorgcentrum Ebbe en Vloed 
’t Getij 3
3255 TG Oude-Tonge
0187 - 641 844
info@ebbeenvloed.nl
www.curamare.nl

CuraMare 
Zorgcentrum De Vliedberg 
Vliedberglaan 100
3253 VT Ouddorp
0187 - 685 500
info@vliedberg.nl
www.curamare.nl

CuraMare Nieuw Rijsenburgh 
Sperwer 271
3245 VP Sommelsdijk
0187 - 488 300
info@nieuwrijsenburgh.nl
www.curamare.nl

• Instelling mensen met 
verstandelijke beperking
Sjaloom Zorg
Watertoren 20
3247 CL Dirksland
0187 - 898 888
E info@sjaloomzorg.nl
I www.sjaloomzorg.nl

Zuidwester
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis
0187 - 898 888
info@zuidwester.org
www.zuidwester.org

• Ziekenhuis
CuraMare 
Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland
0187 - 607 300
info@vanweelbethesda.nl
www.curamare.nl


