
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
Zorgverleners, die palliatieve zorg verlenen, 
zijn door het Netwerk Palliatieve Zorg 
voor u gebundeld in deze Regionale 
Informatiegids.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.netwerkpalliatievezorg.nl/

haaglanden of neem contact op met: Ilse Brummelhuis, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg 

Haaglanden: Ilse.Brummelhuis@Transmuralezorg.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

Haaglanden



• Huisarts
De huisarts levert zorg van de 
wieg tot het graf. Het is belangrijk 
dat u zelf aangeeft wat u van de 
huisarts verwacht, zodat deze 
samen met u de regie kan nemen 
in uw ziekteproces. Vindt u het 
moeilijk om het gesprek aan 
te gaan? Het helpt om vooraf 
uw vragen, twijfels en andere 
aandachtspunten op papier 
te zetten. En neem eventueel 
iemand mee. 

Meer informatie vindt u in de 
brochure Spreek op tijd over uw 
levenseinde: U kunt de brochure 
downloaden of bestellen via 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
haaglanden

• Huisbezoeken
Mogelijk komt u uit het 
ziekenhuis en heeft u (nog) 
geen verpleegkundige zorg 
nodig. Maar u heeft wel vragen, 
voelt zich onzeker of u wilt 
graag praten over uw ziek 
zijn, dan biedt het huisbezoek 
u hiervoor een mogelijkheid. 
Een gespecialiseerde 
wijkverpleegkundige gaat met 
u en uw naaste in gesprek over 
wat u bezighoudt en welke 
ondersteuning eventueel 
wenselijk is. Een huisbezoek kan 
door uzelf, naaste of hulpverlener 
worden aangevraagd. 

Meer informatie vindt u in 
de folder Huisbezoeken in de 
palliatieve fase, te verkrijgen via: 
070 - 700 00 77 of
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
haaglanden

• Zorg thuis ontvangen
De meeste mensen vinden het 
prettig om thuis te worden 
verzorgd door familie, vrienden 
en kennissen (de mantelzorg). Als 
u extra hulp nodig hebt bieden 
verschillende organisaties de 
zorg- en hulpverlening die bij 
deze levensfase past. Daarbij 
wordt nauw samengewerkt 
met huisartsen en vrijwilligers 
(terminale thuiszorg). Samen 
bieden ze ondersteuning aan u en 
de aanwezige mantelzorgers.
Kijk voor een overzicht van de 
thuiszorginstellingen op 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
haaglanden

• Vrijwilligers terminale 
thuiszorg
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. 

Goed opgeleide vrijwilligers 
kunnen u en uw mantelzorg 
thuis helpen als dat nodig is. Zij 
bieden hulp en aandacht om 
sterven in de eigen vertrouwde 
omgeving beter mogelijk te 
maken. Deze hulp is gratis en kan 
door uzelf, mantelzorg, huisarts 
of verpleegkundige worden 
aangevraagd.

Stichting Terminale Zorg door 
Vrijwilligers 
(Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Wassenaar)
070 - 754 13 30
www.terminalezorg.nl

Vrijwillige Terminale Zorg 
Zoetermeer
(onderdeel van het Bijna Thuis 
Huis Zoetermeer)
079 - 347 89 27
www.hospicezoetermeer.nl

• Inloophuis Haaglanden
Inloophuis Haaglanden biedt 
een ongedwongen en huiselijke 
ontmoetingsplek aan mensen 
met kanker en hun naasten. 
Er wordt een diversiteit aan 
bijeenkomsten en activiteiten 
aangeboden zoals yoga, creatieve 
workshops en cursussen. 
070 - 308 06 54
www.inloophuishaaglanden.nl

• Informatiepunt Pallia-
tieve Zorg Haaglanden
Het informatiepunt is bedoeld 
voor iedereen die vragen heeft 
over zorg en zorgmogelijkheden 
in de laatste levensfase. 
06 - 4445 89 36
info@terminalezorg.nl

• Informatiepakket Pallia-
tieve Zorg Haaglanden
Het informatiepakket is bedoeld 
voor mensen die weten dat ze 
niet meer beter worden. De map 
bevat verschillende folders over 
zorgmogelijkheden in de regio 
Haaglanden en is te verkrijgen via 



gerust om een rondleiding en 
naar andere, voor u belangrijke 
informatie.

• Hospices

Jacobshospice Den Haag
070 - 308 10 81
www.jacobshospice.nl

Hospice Het Vliethuys
070 - 340 13 15
www.hetvliethuys.nl

Hospice Wassenaar
070 - 779 61 50
www.hospicewassenaar.nl

Bijna Thuis Huis Zoetermeer
079 - 347 89 27
www.hospicezoetermeer.nl

070 - 700 00 77 of 
info@transmuralezorg.nl

• Helpdesk Palliatieve Zorg 
Haaglanden- DWO
De helpdesk ondersteunt huisart-
sen, verpleegkundigen, medisch 
specialisten, specialisten ouderen 
geneeskunde en andere zorgverle-
ners in de regio bij problematische 
situaties in de palliatieve zorg. Een 
in palliatieve zorg gespecialiseer-
de verpleegkundige beantwoordt 
de telefoon. De verpleegkundigen 
kunnen voor inhoudelijke vragen 
over de behandeling van pati-
enten overleggen met een team 
van palliatief geschoolde artsen, 
gespecialiseerde apothekers, 
psychosociale zorgverleners en 
een geestelijk verzorger.
088 - 123 24 50
palliatiefconsult@
transmuralezorg.nl

• Als het thuis niet 
meer gaat

Hospice of Palliatieve unit 
in een woonzorgcentrum
Als het thuis niet meer gaat, of u 
niet thuis wilt sterven, dan zijn 
er verschillende mogelijkheden 
om elders verzorgd en verpleegd 
te worden. Dit kan in één van 
de vier hospices of in één 
van de vier speciale units van 
woonzorgcentra in de regio 
Haaglanden. Op deze plekken 
wordt 24 uurszorg geboden en 
verblijft u in een eigen kamer. 
Familie kan dag en nacht 
aanwezig zijn en in overleg 
helpen bij de zorgverlening. Vraag 

• Palliatieve afdelingen in 
woonzorgcentra 

Palliatieve afdeling Respect 
Zorggroep
Locatie Bosch en Duin
070 - 306 10 20
www.rzgs.nl

Palliatieve afdeling Saffier
Locatie Nolenshaghe
070 - 447 01 00
www.saffier-haaglanden.nl

Palliatieve afdeling 
WoonZorgcentra Haaglanden
Locatie Waterhof
070 - 756 16 00
www.wzh.nl/waterhof

Palliatieve afdeling Stichting 
Eykenburg
Locatie Het Zamen
070 - 750 70 00
www.eykenburg.nl/hospice

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



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

• Overige Ondersteuning

Buddy Netwerk
Een buddy is een vrijwilliger 
die een luisterend oor biedt, 
betrokken is, tijd en aandacht 
geeft en ondersteuning biedt bij 
behoud van zelfredzaamheid.
070 - 364 95 00
www.buddynetwerk.nl

Mantelzorgondersteuning
Als de zorg die uw partner, familie 
of vrienden (mantelzorgers) u 
geven, vanuit hun persoonlijke 
betrokkenheid, hen te zwaar 
wordt, kan ‘Den Haag Mantelzorg’ 
advies geven om overbelasting te 
voorkomen.
070 - 205 10 68
www.denhaagmantelzorg.nl

Respijtzorg: de mantelzorger even 
vrijaf
Voor tijdelijke overname van de 
zorg van een mantelzorger zie:
www.respijtwijzerdenhaag.nl 

Nazorg en rouwbegeleiding
De Landelijke Stichting 
Rouwbegeleiding (LSR) biedt 
een overzicht van beschikbare 
hulpverleners.
033 - 461 68 86
www.landelijksteunpuntrouw.nl

• Aanvragen van zorg, hulp 
en indicatiestelling

Huishoudelijke hulp, vervoer, 
woningaanpassingen en niet-
medische zorg
Huishoudelijke hulp, vervoer, 
een woningaanpassing of 
niet medische zorg kunt u 
aanvragen bij uw gemeente. 

Deze voorzieningen vallen 
onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Zie de 
website van uw gemeente.

Wijkverpleging en 
-verzorging vallen onder de 
zorgverzekeringswet.
Voor wijkverpleging (persoonlijke 
zorg en verpleging) kunt u zelf 
contact opnemen met een 
wijkverpleegkundige. Die stelt 
de indicatie en regelt dat u zorg 
krijgt. 
Wijkverpleegkundigen 
zijn vaak in dienst bij een 
thuiszorgorganisatie. Een 
verwijzing van de huisarts is 
niet nodig. Voor persoonlijke 
verpleging en verzorging 
(wijkverpleging) betaalt u geen 
eigen risico.

Wanneer palliatieve zorg in 
een hospice of palliatieve unit 
gegeven wordt, kunnen andere 
regels gelden. Dit is afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie 
en of u al over een indicatie 
beschikt. Voor meer informatie 
kunt u in het ziekenhuis bij de 
transferverpleegkundige terecht 
of anders bij de zorgorganisatie.


