
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: Wim Jansen coördinator Netwerk Palliatieve Zorg 

Amsterdam-Diemen. U kunt me ook bellen (020 - 444 29 33) of mailen (wjj.jansen@vumc.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

Amsterdam-Diemen



• Centrum voor 
Levensvragen
Ieder mens heeft levensvragen, 
vragen over de zin van het leven. 
Vooral bij een ernstige ziekte of 
bij verlies wordt u geconfronteerd 
met vragen als ‘Wat doe ik 
met de tijd die nog voor mij 
ligt?’ en ‘Wat is in mijn leven 
van betekenis geweest?’.  Het 
Centrum voor Levensvragen biedt 
u een professioneel opgeleide 
gesprekspartner die thuis is in 
vragen rondom het levenseinde.

Centrum voor levensvragen
06 - 1395 6823 (maandag t/m 
vrijdag van 10-16 u.)

• Palliatieve zorg thuis
Er is een sterke voorkeur van 
patiënten om de laatste fase van 
hun leven thuis door te brengen. 
Er kan een beroep worden gedaan 
op professionele en informele 
zorg thuis. In Amsterdam is een 
aantal thuiszorginstellingen die 
specifiek aandacht heeft voor 
zorg in de terminale fase. Zij 
kunnen, indien gewenst, deze 
zorg vaak ook 24 uur per dag 
bieden. Kijk voor een overzicht 
van de thuiszorginstellingen op 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
amsterdam.

• Transmuraal Advies door 
het Kuria Team (TAKT)
Het team kan u in deze moeilijke 
tijd ondersteunen, advies geven 
en de weg wijzen naar goede 
zorg. Thuis, in de eigen omgeving 
worden in een persoonlijk gesprek 
de situatie en de behoeften in 
kaart gebracht. Hiervoor komt een 
gespecialiseerde verpleegkundige, 

met veel ervaring en deskundig-
heid op het gebied van palliatieve 
zorg, bij u langs.

TAKT
Coördinator: Margriet Wieles
020 - 679 07 97
consultatie@kuria.nl
www.kuria.nl

• Informele zorg thuis

• VPTZ-Amsterdam/Markant
Wanneer u te horen krijgt dat u 
niet meer beter wordt, breekt een 
moeilijke periode aan. Een periode 
vol onzekerheid waarin allerlei 
gevoelens van angst, boosheid 
en verdriet naar boven kunnen 
komen. Ondanks alle aanwezige 
professionele hulp kan het toch 
allemaal te veel worden. Te zwaar 
en vermoeiend voor de zieke maar 
ook voor de direct betrokkenen. 
Voor praktische en emotionele  
ondersteuning en voor inzet van 
vrijwilligers die u bijstaan of de 
mantelzorger even vrijaf geven,  
kunt u een beroep doen op VPTZ-
Amsterdam.

VPTZ- Amsterdam
Coördinatoren: Miriam Hogervorst, 
Lobke Lentjes en Margriet van Vliet
Zwanenburgwal 206, 1011 JH
020 - 886 88 00
info@vptz-amsterdam.nl
www.vptz-amsterdam.nl

• Buddyzorg
Door ziekte kunnen persoonlijke 
relaties en contacten veranderen 
en het kan zelfs een zekere 
eenzaamheid met zich mee 
brengen. Een maatje hebben 
om te leren omgaan met de 

veranderde situatie, weer op te 
krabbelen, maar ook iemand waar 
je je verhaal aan kwijt kunt of een 
uitstapje mee kunt maken: dat is 
buddyzorg!

Buddyzorg
Coördinator: mw. Henny Luchies
020 - 679 07 97
buddy@kuria.nl
www.kuria.nl

• Hospices
De palliatieve terminale zorg die 
in de hospices wordt geboden is 
gericht op de zieke, op zijn/haar 
behoeften en op een zo draaglijk 
en menswaardig leven tot het 
einde toe. Daarnaast maken de 
familie en vrienden deel uit van 
de zorg en krijgen zij ondersteu-
ning waar gewenst, nodig en 
mogelijk is.

Hospice kuria
Valeriusplein 6
1075 BG Amsterdam
020 - 679 07 97
secretariaat@kuria.nl
www.kuria.nl

Hospice Veerhuis
Vincent van Goghstraat 1-3
1072 KJ  Amsterdam
Coördinatoren: 
Christa Kristensen / Ineke Zweers
020 - 670 09 35 / 020 - 671 36 81
info@hospiceveerhuis.nl
www.hospiceveerhuis.nl 

Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
020 - 442 06 76
info@joodshospiceimmanuel.nl
www.joodshospiceimmanuel.nl



Wooncentrum Willem Drees
Polderweg 340
1093 KP Amsterdam
020 - 756 13 07
www.amstelring.nl/willemdrees

• Overige voorzieningen

Expertisecentrum Palliatieve Zorg 
VU medisch centrum 
Patiëntenzorg, onderwijs en 
onderzoek zijn de drie pijlers van 
het Expertisecentrum Palliatieve 
Zorg. Het VU medisch centrum 
heeft een intern consultatieteam 
en vier bedden voor complexe 
symptoombehandeling bij 
ongeneeslijk zieke patiënten. 
In samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg 
Amsterdam-Diemen en 
hospice Kuria wordt een bij- 
en nascholingsprogramma 
aangeboden voor verschillende 
disciplines.

Coördinator: Wim Jansen
020 - 444 29 33
wjj.jansen@vumc.nl
www.vumc.nl/epz

• Afdelingen palliatieve 
zorg in verpleeg- en 
verzorgingshuizen
In vijf verpleeg- en/of 
verzorgingshuizen in Amsterdam 
is een afdeling palliatieve 
zorg gevestigd. De specialist 
ouderengeneeskunde en het 
verpleegkundig team zijn 
gespecialiseerd in het geven van 
zorg in de laatste levensfase. De 
afdelingen palliatieve zorg zijn 
gevestigd in: 

Zorgcentrum de Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
1083 BD Amsterdam
020 - 504 40 00
www.cordaan.nl/locatie/
de-buitenhof

Zorgcentrum de Die
Loenermark 900
1025 VR Amsterdam
020 - 568 36 00
www.cordaan.nl/locatie/de-die

Verpleeghuis Hof van Sloten
Louwesweg 10
1066 EC Amsterdam
020 - 346 21 11
www.cordaan.nl/locatie/hof-van-
sloten

Zorgcentrum Leo Polak
Saaftingestraat 8, 
1069 BW Amsterdam
020 - 449 74 74
zorghotel@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Ingeborg Douwes Centrum
Minstens een derde van het 
totale aantal mensen met kanker 
heeft meer dan alleen medische 
hulp nodig bij hun ziekteproces 
en de gevolgen daarvan. Op 
psychosociaal gebied kan het 
Ingeborg Douwes Centrum hulp 
bieden in de vorm van individuele 
en/of groepstherapie. De hulp 
wordt gegeven door experts op 
dit gebied.

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9            
1076 CV Amsterdam
020 - 364 03 30
ingeborgdouwescentrum@slaz.nl
www.ingeborgdouwescentrum.nl

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



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

‘We kunnen niet alle 
problemen oplossen 
van diegenen die 
we liefhebben, 
maar we kunnen er 
wel voor ze zijn.’
ELIsAbETH KübLEr-rOss


