
‘Breng het moeilijke in kaart als het nog makkelijk is;
Behandel het grote als het nog klein is.’

-Lao Tse-

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

Utrecht Zuid

Netwerk Palliatieve zorg Utrecht 
Zuid
Wie te maken heeft met een ongeneeslijke 
ziekte komt in aanmerking voor palliatieve 
zorg. Palliatieve zorg is gericht op 
de kwaliteit van leven in de laatste 
levensmaanden. Als zieke of naaste is het 
handig te weten waar je zorgverleners 
kunt vinden. In regio Utrecht Zuid (Houten, 
Vianen, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein 
en omgeving) zijn diverse organisaties 

verbonden in een netwerk palliatieve 
zorg. Artsen, verpleegkundigen, 
verzorgenden, vrijwilligers, therapeuten, 
managers en bestuurders zijn bij dat 
netwerk betrokken. Zij willen dat een 
zieke de plek kan kiezen voor zorg 
en optimale begeleiding in de laatste 
levensfase. Zij proberen ook onderling af 
te stemmen en de deskundigheid van de 
zorgverleners te verbeteren.

Heeft u vragen? Neem contact op met: netwerkcoördinator Ingrid Zondervan.

Voor algemene vragen kunt u bellen 06 - 3653 3049 of mailen naar i.zondervan@gmail.com



• Kwaliteitskader Palliatieve 
Zorg Nederland 

Het ministerie van Volks-
gezondheid Welzijn en Sport 
(VWS) heeft tot doel gesteld dat 
iedere burger vanaf 2020 verzekerd 
is van goede palliatieve zorg op de 
juiste plaats, op het juiste moment 
en door de juiste zorgverleners. 

Wensen en zorgvragen van de 
patiënt en naasten op fysiek, 
psychologisch, sociaal en spiritueel 
gebied vormen het uitgangspunt 
voor de geboden zorg.

Er zijn al veel richtlijnen, 
protocollen, instrumenten en 
goede voorbeelden, maar nog 
versnipperd.

Om landelijk eenduidig beleid 
te kunnen voeren, is er nu een 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. 
Hierin staan heldere adviezen 
en richtlijnen die bijdragen aan 
continue kwaliteit van palliatieve 
zorg. 
 
Patiënten vinden een goede 
coördinatie van zorg belangrijk 
met heldere aanspreekpersonen. 
U kunt desgewenst alles over het 
kwaliteitskader palliatieve zorg 
lezen op internet. 

Wilt u eens zien hoe het in de 
praktijk van de zorg kan gaan, 
bekijk op You Tube dan eens het 
korte filmpje ‘Ik blijf een poosje bij 
je zitten’, gemaakt door collega’s 
uit de stad Utrecht.

Indien ik je dragen kon

over de diepe grachten

van je getob en angsten heen

dan droeg ik je, uren en dagenlang

Indien ik de woorden kende

om antwoord te geven

op je duizend vragen over dit leven,

over jezelf, over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je, uren en dagenlang.

Indien ik vrede in je hart kon plaatsen

door geduldig te wachten

en te hopen dat het zaad van de vrede

in je openbrak, dan wachtte ik, uren en dagenlang.

Indien ik kon horen wat omgaat in je hart

aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet

dan bleef ik naast je staan, uren en dagenlang.

Maar ik ben niet groter niet sterker dan jij,

en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel;

ik ben maar een vriend op je weg,

voor uren en dagenlang.

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:

je hoeft nooit alleen te vechten, alleen te zijn,

want je hebt een vriend voor uren en dagenlang

Gedicht van Marcel Weemaes  



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

• Zorgaanbieders in het 
netwerk

Hospice Kromme Rijnstreek Houten
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 256 79 90
www.hospice-krommerijn.nl

Hospice IJsselstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
030 - 688 17 14
info@axioncontinu.nl

Hospice Vianen
Ruinkamp 14 tgov
Het Slijk 2
Het Slyk
4133 EA Vianen
0347 - 779 844
www.hospicevianen.nl

Proxima Terminale Zorg / Hospice 
Nieuwegein
Veldhoeve 1
3438 LL Nieuwegein
030 - 605 08 20
www.proxima-terminalezorg.nl 

Proxima, Terminale Zorg / 
divisie Zorg Thuis door getrainde 
vrijwilligers
p/a Veldhoeve 1
3438 LL Nieuwegein
030 - 600 00 17
www.proxima-terminalezorg.nl

Antonius Ziekenhuis
p/a Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
088 - 320 30 00
www.antoniusziekenhuis.nl

Stichting Axion/Continu, regio 
Lekstreek
p/a Postbus 2251
3500 GG Utrecht
030 - 688 19 14
www.axioncontinu.nl

Stichting Zorgspectrum 
p/a Postbus 1175
3430 BD Nieuwegein
030 - 600 71 40
www.zorgspectrum.nl

Huisartsenvereniging Zuid-West 
Utrecht
p/a Jan van der Heydenweg 350
3401 RJ IJsselstein
030 - 688 12 06 
 
Thuiszorg RIVAS Zorggroep 
Houten, Nieuwegein en Vianen
p/a Hof van Batenstein 6
4131 HC Vianen
Zorglijn 0900 - 8440
www.rivas.nl

Thuiszorg Vitras, onderdeel van 
Santé Partners
p/a Postbus 6063 
4000 HB Tiel 
0900 - 8212 382 
www.vitras.nl
 
Zorggroep Vecht en IJssel
p/a Ewoud, Jan v.d. Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
030 - 686 94 88
www.vechtenijssel.nl

Oncologisch fysiotherapeuten 
Veel fysiotherapiepraktijken 
hebben in hun team één of 
meer fysiotherapeuten die 

gespecialiseerd zijn in oncologie. 
Het aantal praktijken is te groot 
om hier op te nemen, informeer 
bij een praktijk in uw buurt.

Helen Dowling Instituut 
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 - 252 40 20
www.hdi.nl

Thuiszorg Buurtzorg Houten en 
Thuiszorg Buurtzorg Nieuwegein
nieuwegein@
buurtzorgnederland.com en
houten@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Thuiszorg Allerzorg
p/a Koekoekslaan 2B
3435 CL Nieuwegein
030 - 630 48 00
www.allerzorg.nl

Thuiszorg Privazorg 
p/a Dorpsstraat 37
3433 CL Nieuwegein
030 - 636 53 02
www.privazorg.nl

Thuiszorg ExperTcare 
p/a Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein
030 - 600 87 22
www.thuiszorgzvz.nl
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Kleine quiz over palliatieve zorg

Vraag 1:
Palliatieve zorg staat voor zorg in de laatste levensfase.
We noemen de zorg palliatief vanaf ...

a   circa 6 weken voor het mogelijke overlijden;
b   circa 14 weken voor het mogelijke overlijden;
c   vanaf het moment waarop iemand te horen krijgt dat de ziekte ongeneeslijk is.

Vraag 2:
Vrijwilligers in de palliatieve zorg hebben de volgende taak …

a   allerlei zinvolle taken als eetwensen navragen, bloemen onderhouden, een gesprek voeren;
b   familie en andere naasten ondersteunen;
c   al deze taken en nog veel meer waar de vrijwilliger in de palliatieve zorg voor wordt opgeleid.

Vraag 3:
Het belangrijkste in de palliatieve zorg is om ...

a   kwaliteit van leven en comfort te geven aan de resterende levenstijd ;
b   de best mogelijke technologie in te zetten om het levenseinde uit te stellen;
c   in overleg met de zieke en de naasten waar mogelijk dát doen of nalaten wat zij belangrijk vinden.

Antwoorden
 
Antwoord op vraag 1 is c.
De palliatieve fase kan kort zijn maar ook jaren 
duren. In het allerlaatste stadium van iemands 
ziekte spreken we over terminale zorg.

Antwoord op vraag 2 is c.
De vrijwilligers zijn met alles wat zij bijdragen 
naast de beroepshulpverleners eveneens van 
grote waarde voor deze bijzondere zorg.

Antwoord op vraag 3 is c.
Omdat iedere mens uniek is in de beleving van 
en het omgaan met ziekte en het op termijn 
afscheid moeten nemen, past de zorg zich 
daarbij aan.


