
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: Hennita Schoonheim, coördinator Netwerken 

Palliatieve Zorg Drenthe en Steenwijkerland: h.schoonheim@icare.nl, 06 - 1005 4831

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.

Drenthe en 
Steenwijkerland

Palliatieve zorg
in de regio



• Huisarts
In het laatste stuk van uw leven 
kan uw arts u niet meer beter 
maken, maar nog wel veel voor u 
doen. Hij kan u informeren over 
de mogelijkheden die er zijn en 
hij kan u de zorg geven die voor u 
belangrijk is en die bij u past.
Daarvoor moet hij weten wat u 
belangrijk vindt. Wilt u zo lang 
mogelijk behandeld worden 
of zijn er behandelingen die u 
later niet meer wilt? Wilt u het 
liefste thuis overlijden of ergens 
anders?
Wilt u de mogelijkheid van 
euthanasie bespreken? Praat 
hier bijtijds over met familie, 
vrienden en met uw dokter. 
Zo houdt u invloed om zelf 
keuzes te maken en voorkomt u 
misverstanden. 
Het geeft rust als u weet dat uw 
arts uw wensen en uw grenzen 
kent.

Meer informatie vindt u in de 
brochure: Spreek op tijd over uw 
levenseinde: 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
drenthesteenwijkerland.nl

• Thuiszorg
Overdag en ’s nachts kunt 
u verpleging en verzorging 
thuis krijgen, ook zeer 
gespecialiseerde zorg. Ook 
kan de thuiszorg u informeren 
en adviseren over verzorging, 
medicijngebruik, voeding, 
hulpmiddelen enz. Voor thuiszorg 
is een indicatie nodig. 

Allerzorg
0598 - 745 000 / 06 - 4638 7615
www.allerzorg.nl

Beter Thuis Wonen
0528 - 341 162
www.beter-thuis-wonen.nl

Buurtzorg
0900 - 690 69 06
www.buurtzorgnederland.com

Carepool
0521 - 593 921
www.carepool.nl

Thuiszorg ‘t Derkshoes
Hoofdstraat 16
9431 AD Westerbork
0593 - 333 996
www.derkshoes.nl

Icare
0900 - 8833
www.icare.nl

Zorg op Maat
NoordSluisstraat 10
9406 AS  ASSEN
06 - 2704 4252
www.zorgopmaatnoord.nl

Interzorg Wijkzorg
Paul Krügerstraat 1
9401 AG  Assen
0800 - 223 34 04
www.interzorg.nl

Thuiszorg de Buurtzuster
06 - 2055 5542
www.thuiszorgdebuurtzuster.nl

Zorggroep Noorderboog
Postbus 508
7940 AM  Meppel
0522 - 498 498
www.noorderboog.nl

TSN Thuiszorg
0900 8615
www.tsn-thuiszorg.nl

Zorggroep Drenthe
0592 - 331 232
www.zorggroepdrenthe.nl

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
0521 - 539 815
www.zorggroep-onl.nl

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

Vrijwilligers Terminale Zorg 
Drenthe (VTZD)
Regio Noord: 06 - 1299 0099
Regio Zuidwest: 06 - 5331 6283
Regio Zuidoost: 06 - 5134 3172
www.vtzd.nl

Stichting Terminale Thuishulp 
Noordwest Overijssel 
06 - 5160 6018
www.hospicesteenwijkerland.nl

• Huishoudelijke hulp, 
vervoer, woningaanpassing 
e.d.
Huishoudelijke hulp, vervoer, een 
rolstoel of een woningaanpassing 
kunt u aanvragen bij het 
gemeentelijke WMO-loket (of 
zorgloket). Zie de website van uw 
gemeente.



Palliatieve unit De Horst
Rondweg 97
7825 TC EMMEN
0900 - 0591
www.levestecare.nl/locaties/
de-horst

• Verpleeghuis of 
verzorgingshuis
Zorggroep Noorderboog
Postbus 508
7940 AM  Meppel
0522 - 498 498
www.noorderboog.nl

Interzorg
Klantencentrum Interzorg
Paul Krügerstraat 1
9401 AG Assen
0800 - 223 34 04
www.interzorg.nl

Treant Zorggroep
locaties in de gemeenten Emmen, 
Hoogeveen en De Wolden
Dr. G.H. Amshoffweg 1
7909 AA Hoogeveen
0528 - 286 222
www.treant.nl

Westerkim
Bosboomstraat 26
7901 CN Hoogeveen
0528 - 264 038
www.westerkim.nl

• Digitale wegwijzer 
overheid
Er is een digitale wegwijzer waar 
u alle zorg en ondersteuning 
kunt vinden: www.regelhulp.nl. U 
vindt hier waar u recht op hebt en 
waar u terecht kunt.

• Tijdelijk in een Hospice of 
Palliatieve Unit
Voor een tijdelijke opname in 
de laatste fase van het leven 
kunt u terecht in een hospice of 
in een palliatieve unit van een 
verpleeghuis. Dat kan voor uzelf 
of voor degene die voor u zorgt 
soms een goede oplossing zijn. 
Een tijdelijke opname kan voor 
enkele dagen tot enkele weken 
zijn.

Hospice Eesinge 
Hoogeveenseweg 27
7943 KA Meppel
0522 - 475101
www.hospicemeppel.nl

Hospice Het Riemkehuis
Burgm. Goeman Borgesiusstraat 
39
8331 JZ Steenwijk
06 - 5160 6018
www.hospicesteenwijkerland.nl

Hospice ’t Huis van Heden
Markeweg 1
7822 GC Emmen
0591 - 651 120
www.hospice-emmen.nl

Hospice Het Alteveer
Burg. Agterstraat 3
9401 EW Assen
0592 - 300 056
www.hospice-assen.nl

Hospice het Willem de Boer Huis
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
0528 - 331 652
www.hospicehoogeveen.nl

Noord Nederlandse Coöperatie van 
Zorginstellingen (NNCZ)
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
0528 - 200 200
www.nncz.nl
Verpleeghuis Altingerhof
Molenstraat 39
9411 NK Beilen
0593 - 535 300
www.altingerhof.nl

Zorggroep Tangenborgh
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen
0591 - 681 616
www.tangenborgh.nl

WZC ‘t Derkshoes
Marsdijk 1
9431 LE Westerbork
0593 - 333996
www.derkshoes.nl 

Zorggroep Drenthe
Centraal Bureau
Industrieweg 15
9402 NP Assen
0592 - 331 232
www.zorggroepdrenthe.nl

Meer informatie: 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
drenthesteenwijkerland

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



‘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: 
freelancecreative.nl Druk: Veldhuis Media (Raalte). Grafisch advies en bemiddeling: Henk Hardon Grafisch Adviesbureau. Uitgave 2017

• Palliatief team ziekenhuis
Een Palliatief Team biedt hulp en 
ondersteuning rond de zorg aan 
ongeneeslijk zieke patiënten.
Het team kan helpen klachten 
te verlichten en uw leven op een 
goede manier af te ronden.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
9401 RK Assen
www.wza.nl/patienten/keuzes-
rond-het-levenseinde/palliatieve-
zorg

Scheper ziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
www.scheperziekenhuis.nl

Ziekenhuis Bethesda
Dr. G.H. Amshoffweg 1
7909 AA Hoogeveen
www.bethesda.nl

Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
www.isala.nl

• Psychosociale zorg bij 
kanker

Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363-a
9752 CH Haren
050 - 406 24 00
www.behoudenhuys.nl

Het Behouden Huys is gelegen 
op het prachtige landgoed 
‘De Vijverberg’ te Haren. Het 
centrum biedt kankerpatiënten 
en hun naasten professionele 
en betrokken begeleiding bij de 
verwerking van de psychische, 
sociale en lichamelijke gevolgen 
van hun ziekte. Er is begeleiding 
mogelijk voor iedereen, ongeacht 
de leeftijd, ziektefase, prognose of 
het stadium van het ziekteproces. 
Jaarlijks weten ruim 700 mensen 
hun weg te vinden naar het 
centrum. Het Behouden Huys biedt 
mensen de mogelijkheid op eigen 
kracht de regie in hun leven te (her)
nemen en antwoorden te vinden 
op vragen waarmee ze door kanker 
worden geconfronteerd.
Naast de hoofdvestiging in Haren 
kunnen cliënten ook terecht op 
locaties in Delfzijl, Oostwold, Assen, 

Emmen en Drachten
U heeft voor aanmelding een 
verwijsbrief van uw huisarts of 
specialist nodig.

• Inloophuis

Dit is een ontmoetingscentrum 
voor mensen met kanker en hun 
naasten en/of nabestaanden. 

Emmen:  
Sigrid’s Garden
Weerdingerstraat 252 C
7811 CL Emmen
0591 - 648 696
www.sigrids-garden.nl

Hoogeveen:  
Toon Hermans Huis Drenthe
Klooster Hoogeveen
Brinkstraat 5
7902 AC  Hoogeveen
0528 - 820 236
www.toonhermanshuisdrenthe.nl

Robijn Huijs
Overcingellaan 17
9401 LA  Assen
06-51609198
http://robijnhuijs.nl

• Hulp voor Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg helpt 
mensen die voor iemand zorgen. 
Het steunpunt kan u wegwijs 
maken bij alle regelingen en 
instanties, een luisterend oor 
bieden of praktisch helpen bij het 
aanvragen van een indicatie e.d.
Kijk voor het steunpunt in uw 
gemeente op: www.mezzo.nl


