IJssel-Vecht en
noordoost Overijssel

Palliatieve zorg
in de regio

Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u
gebruik maken van palliatieve zorg. Zorg gericht
op kwaliteit van leven tijdens de ziekte en rond het
sterven.
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, zodat u ze kunt vinden.

Heeft u vragen? Neem contact op met: Wies Wagenaar, coördinator netwerk
regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel
palliatievezorg@careketens.nl www.netwerkpalliatievezorg.nl/ijsselvecht

palliatieve zorg,

• Huisartsen

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? 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.
Huisartsen kunnen bij vragen
over palliatieve zorg het palliatief
consultatieteam consulteren.
Meer informatie vindt u in de
brochure ‘Spreek op tijd over uw
levenseinde’.
www.knmg.artsennet.nl

• Ziekenhuizen in de regio

Het ziekenhuis is meestal de
plek waar mensen te horen
krijgen dat ze niet meer beter
kunnen worden. De ziekenhuizen in onze regio hebben een
palliatief verpleegkundige en
een palliatief consultatieteam.
Patiënten in de laatste levensfase
en hun naasten worden intensief
begeleid tijdens het behandeltraject. Informeer gerust naar deze
palliatieve zorgverlening.

Isala, Zwolle
038 - 424 50 00
www.isala.nl
Röpcke Zweers Ziekenhuis
Hardenberg
0523 - 27 60 00
www.sxb.nl

• Verpleeg- en verzorgingshuizen

Palliatieve zorg kan zowel aan
vaste bewoners worden geboden
als aan mensen uit de buurt, die
(al dan niet tijdelijk) thuis kunnen
of willen blijven wonen. Sommige
huizen beschikken zelfs over een
aparte palliatieve unit en bieden
voor patiënten in de laatste
levensfase ook dagbehandeling
en respijtzorg aan. In verpleegen verzorgingshuizen is 24
uur per dag professionele zorg
aanwezig, maar ondersteuning
door vrijwilligers is ook mogelijk.
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
038 - 457 45 74
www.zgijv.nl
Woonzorgconcern IJsselheem
038 - 339 44 00
www.ijsselheem.nl
Stichting Zorgspectrum Het Zand
038 - 468 76 00
www.hetzand.nl
Saxenburghgroep
0523 - 276 000
www.sxb.nl
Baalderborggroep / Avondlicht
0523 - 287 100
www.baalderborg.nl
Woonzorgcentra Driezorg, Zwolle
038 - 453 67 11
www.driezorg.nl

• Thuiszorgorganisaties

De thuiszorg levert verpleging
en verzorging en kan dag-,
avond- en nachtzorg inzetten,
maar ook hulpmiddelen leveren,
bijvoorbeeld een speciaal bed.
Als u afhankelijk wordt van
speciale medische apparatuur,
hoeft dit niet te betekenen dat u
opgenomen moet worden in een
ziekenhuis. Medewerkers van
het specialistische team bieden
technologische zorg in de thuissituatie.
Carinova
0900 - 8662
www.carinova.nl
Icare
0900 - 8833
www.icare.nl
Vérian
088 - 126 31 26
www.verian.nl
Curadomi
038 - 386 11 40
www.curadomi.nl
Buurtzorg Dedemsvaart
www.buurtzorgnederland.com
Beter Thuis Wonen
0528 - 341 162
www.beter-thuis-wonen.nl
RST Zorgverleners
0342 - 422 324
www.rstzorg.nl
PrivaZorg Zuid Oost Drenthe en
Vechtdal
0523 – 216 171
www.privazorgzuidoostdrenthevechtdal.nl

• Steunpunten Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg Zwolle
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
038 - 422 52 00
www.mantelzorgzwolle.nl
Steunpunt Mantelzorg Kampen
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
038 - 322 55 50
www.welzijnkampen.nl/
steunpunt-mantelzorg
Stichting Evenmens,
informele zorg voor elkaar
Constantijnstraat 32 A
7442 MA Nijverdal
0548 - 63 88 30
www.evenmens.nl

• Terminale thuiszorg door
geschoolde vrijwilligers

Deze vrijwilligers bieden zorg aan
u en uw naasten; zij luisteren,
praten, verzorgen,
waken en zoeken mee naar
oplossingen. Op die manier
dragen zij ertoe bij dat mensen
in een vertrouwde omgeving
kunnen sterven. Het werk van
vrijwilligers is aanvullend op
mantelzorg. Vrijwilligers werken
zowel thuis als in diverse
palliatieve instellingen. Veelal
zijn zij getraind voor deze taak.
Deze ondersteuning is gratis en
kan door uzelf of uw naaste, uw
huisarts of wijkverpleegkundige
aangevraagd worden.
Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
038 - 422 52 00
www.zwolledoet.nl
St. Terminale Thuiszorg Kampen e.o.
038 - 332 62 85
www.terminalethuiszorgkampen.nl

Stichting Evenmens,
informele zorg voor elkaar
voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg
0548 - 638 830
www.evenmens.nl
Stichting Palliatieve Terminale
Ondersteuning Vechtdal
06 - 5193 9573
www.sptovechtdal.nl
St. De Cirkel Raalte
Zorg thuis
06 - 2740 8072 of 06 - 2539 7785
www.decirkelraalte.nl/zorg-thuis

• Hospices

Als het thuis niet meer gaat zijn
er verschillende mogelijkheden
om elders verzorgd te worden
in een van de hospices in de
regio. Soms kan de zorg verleend
worden door de eigen huisarts
en verpleegkundige en in andere
gevallen door een team van
artsen en verpleegkundigen
van de organisatie waaronder
het hospice valt. Daarnaast

zijn voor alle dagelijkse zaken
vrijwilligers aanwezig. Op al deze
plaatsen bestaat de mogelijkheid
spullen van thuis mee te nemen
om de kamer huiselijk in te
richten. Familie kan dag en
nacht aanwezig zijn en in overleg
helpen bij de zorgverlening.
Informeer naar de mogelijkheid
van een rondleiding.
Hospice Familie Assenhuis
Baron van Dedemlaan 2
Dedemsvaart
0523 - 234 013
www.hospicededemsvaart.nl
Hospice Hardenberg, ‘t Huis aan
de Vecht
Jan van Arkelstraat 15
7772 AN Hardenberg
0523 - 624 310
www.hospicegroepvechtzathe.nl
Hospice Dalfsen, ’t Huis De Pastorie
Bloemendalstraat 20
7721 AM Dalfsen
0529 - 431 697
www.hospicegroepvechtzathe.nl

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

Hospice Lotus
Onderdeel van verpleeghuis
Zandhove, Zwolle-Zuid
038 - 468 76 00
Hollewandsweg 17
8014 BE Zwolle
www.hetzand.nl
Hospice St. De Cirkel
Monumentstraat 57 b
8102 AK Raalte
06 - 2013 4461
www.decirkelraalte.nl
Hospice Zwolle
Wipstrikkerallee 211-A
038 - 763 25 05
www.hospicezwolle.nl
Palliatieve units van IJsselheem
Zwolle: Isala, afdeling V2.6
Kampen: Myosotis, afdeling
Melmerhof
www.ijsselheem.nl

• Inloophuizen

Een inloophuis is een plek voor
lotgenotencontact en staat open
voor iedereen die kanker heeft
(gehad), voor hun partners en
familieleden. De inloophuizen
worden gerund door vrijwilligers.
Welk aanbod van activiteiten er
vanuit een Inloophuis is, is van
huis tot huis verschillend. Veelal

gaat het om creatieve cursussen
(schilderen, boetseren) of op
ontspanning gerichte activiteiten
(massage, meditatie, wandelen).
Ook zijn er regelmatig koffieochtenden of thema-avonden,
met lezingen.
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 7731 PA Ommen
0529 - 455 767
06 - 3903 2263
www.vechtgenoten.nl
De Zonnesteen
Locatie Rode Kruisgebouw
Van Galenstraat 40
8051 VC Hattem
06 - 1218 8146
www.inloophuisdezonnesteen.nl
IntermeZZo Nazorgcentrum
Dr Spanjaardweg 29, gebouw B
8025 BT Zwolle
038 - 424 60 88
www.intermezzo-zwolle.nl

• Spirituele en psychosociale ondersteuning

U hebt gehoord dat u
ongeneeslijk ziek bent en in de
(nabije) toekomst zult u het leven
moeten loslaten. Dat roept vele
vragen op voor patiënt en naaste.
Vragen over wat nog kan, vragen

over wat u te wachten staat, over
het waarom en wat het leven
waard was, vragen over de zin
van het bestaan.
Wilt u contact met geestelijk
verzorger, psycholoog of andere
psychosociale hulpverlener, dan
kunt u bellen:
038 - 424 23 00 of buiten
kantooruren 06 - 5367 5530
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
ijsselvecht

• Consultatieteams
palliatieve zorg

Deze multidisciplinaire teams
geven advies aan artsen en
andere hulpverleners als zij
worden geconfronteerd met
(complexe) zorgvragen rond het
levenseinde. Aan deze teams zijn
verbonden: huisartsconsulenten
gespecialiseerd in de palliatieve
zorg, gespecialiseerde
verpleegkundigen, psycholoog en
geestelijk verzorger, internist en
anesthesist.
Consultteam Palliatieve zorg
Zwolle
038 - 424 23 00
Consultteam Palliatieve zorg
Hardenberg
0523 - 276 027
palliatievezorg@careketens.nl
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
ijsselvecht
N.B. Actuele informatie over alle
zorgaanbieders op het gebied van
palliatieve zorg op
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
ijsselvecht
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