Noordwest Veluwe

Palliatieve zorg
in de regio

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.
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.

Palliatieve Zorg
Heeft u vragen? Neem contact op met: Nella Verweij, netwerkcoördinator
of bellen
spice.nl)
holtropho
j@willem
(n.verwei
mailen
me
Noordwest Veluwe. U kunt
(06 - 8399 2215)

• 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?
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.
Het telefoonnummer van het
consultteam is: 0900 - 040
03 04. Dit is voor advies van
hulpverleners.
Meer informatie vindt u in de
brochure ‘Spreek op tijd over uw
levenseinde’:
http://knmg.artsennet.nl

• Thuiszorg

Overdag en ’s nachts kunt u
verpleging en verzorging thuis
krijgen, ook zeer
gespecialiseerde
zorg. De wijkverpleegkundige
van de thuiszorg kan u
informeren en adviseren over
verzorging, symptoombestrijding,
medicijngebruik, voeding,
hulpmiddelen enz.

Privazorg Veluwemeer
033 - 455 67 62
www.privazorg-veluwemeer.nl
RST zorgverleners
0342 - 745 242
www.rstzorg.nl 		
Thuiszorg van Oranje
0341 - 550 000
www.thuiszorgvanoranje.nl

Allerzorg
036 - 523 44 56
www.allerzorg.nl

Verian
088 - 126 31 26
www.verian.nl

Beweging 3.0
033 - 469 20 20
www.beweging3.nl

WZU Veluwe
Epe, Oene, ’t Harde, Elburg,
Doornspijk, Nunspeet en
Wapenveld
0578 - 763 708
servicepunt@wzuveluwe.nl
www.wzuveluwe.nl

Buurtzorg
0900 - 690 69 06
Nijkerk, Ermelo, Putten, Harderwijk,
Nunspeet, Oldebroek en Wezep
info@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com
Coloriet / Sfinx Zeewolde
0320 - 290 909
www.coloriet.nl 		
Curadomi
038 - 386 11 40
www.curadomi.nl/ermelo
Thuiszorg Het Centrum
Zeewolde, Harderwijk, Hierden,
Putten, Ermelo
036 - 522 74 62
www.thuiszorghetcentrum.nl
Icare thuiszorg
0900 - 8833
www.icare.nl

Zorggroep Noordwest Veluwe  
0341 - 270 197
www.znwv.nl

• Hulp aanvragen
Centrum Indicatiestelling Zorg
Voor opname in een verzorgingsof verpleeghuis is een indicatie
van het CIZ nodig. Voor
informatie: www.ciz.nl
Huishoudelijke hulp, begeleiding,
vervoer,woningaanpassing e.d.
Huishoudelijke hulp, vervoer, een
rolstoel of een woningaanpassing
kunt u aanvragen bij het
gemeentelijk Wmo-loket (of
zorgloket). Zie de website van uw
gemeente.

• Hospice

Voor een (tijdelijke) opname in
de laatste fase van het leven
kunt u terecht in een hospice.
Dat kan voor uzelf of voor degene
die voor u zorgt soms een goede
oplossing zijn.
Een hospice biedt een gastvrij
verblijf in een veilige en
huiselijke
omgeving in de laatste
levensfase.
Er werken verpleegkundigen en
geschoolde vrijwilligers, die 24
uur per dag aanwezig zijn.
Een tijdelijke opname kan voor
enkele dagen tot enkele weken
zijn. Voor een opname in een
hospice komt u in aanmerking
als er sprake is van een
levensverwachting van minder
dan drie maanden.
Hospice Jasmijn, Harderwijk
0341 - 438 665
www.znwv.nl
Hospice Nijkerk
033 - 247 31 00
www.hospicenijkerk.nl

Pijnpolikliniek ziekenhuis
Medewerkers van een pijnpoli
zijn gespecialiseerd in de
behandeling van pijnklachten, bv.
bij chronische pijn, zenuwpijn of
pijn bij kanker. Uw huisarts kan u
hierheen verwijzen.
Ziekenhuis Sint Jansdal poli
pijnbestrijding: 0341 - 463 773 (voor
het maken van een afspraak en het
stellen van vragen)

Het Venster Nunspeet
Voor informatie algemeen:
Helena Telgenhof
0341 - 257 242
Voor directe aanmelding voor
Hulshorst en Nunspeet
06 - 1021 2359 en
voor Elspeet en Vierhouten
06 - 2684 3439
www.hetvenster-nunspeet.nl

• Vrijwilligers terminale

HEST Putten, Garderen
06 - 2030 5539
www.stichtinghest.nl

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 beter mogelijk te
maken. Deze hulp is gratis en
kan door uzelf, uw huisarts of
een verpleegkundige worden
aangevraagd.

HEST Ermelo
06 - 1126 0019

Hospice Nijkerk Thuis
033 - 247 31 00
www.hospicenijkerk.nl
Welzijn Zeewolde, VPTZ team
06 - 4127 5787
www.welzijnzeewolde.nl
ZorgDat Harderwijk/Hierden
06 - 5235 8707
www.zorgdat.nl

Hospice De Regenboog, Nunspeet
0341 - 250 962
www.hospicenunspeet.nl
Willem Holtrop Hospice Ermelo
0341 - 274 920
www.willemholtrophospice.nl
De Rank ’s Heerenloo
De Rank biedt zorg in de laatste
levensfase voor mensen met een
verstandelijke beperking.
088 - 036 70 42

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

• 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
COOZ ‘De Villa’
Centrum voor Ondersteuning
van Ongeneeslijk Zieken.
Medewerkers van ‘De Villa’
kunnen (dag)ondersteuning
bieden in praktische zaken
rond zorgvraagstukken,
mogelijkheden tot ontspanning
en in zaken van meer
psychosociale aard.
Voor informatie: 06 - 4038 4656 of
www.coozdevilla.nl

Inloophuis de Maretak
Steunpunt voor mensen met
kanker en hun naasten:
06 - 4819 2231
www.demaretakveluwe.nl
Toon Hermans Huis Zeewolde
Inloophuis voor mensen die te
maken hebben met kanker.
036 - 845 02 65
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
Stichting ambulancewens
De stichting vervult de
laatste wens van mensen
in de terminale fase met
behulp van vrijwilligers en een
wensambulance:
www.ambulancewens.nl

• Palliatieve zorg voor
kinderen

Algemene informatie:
www.kinderpalliatief.nl

Kinderhospices
Wezep Mappa Mondo
038 - 376 97 61
www.kinderhospice.nl/mappa_
mondo.htm
Barneveld
www.kinderhospicebinnenveld.nl
Amsterdam
www.kinderhospice.nl/Leger.htm
De liefste wens wordt vervuld
voor ongeneeslijk zieke kinderen
van 3 tot 18 jaar.
www.makeawishnederland.org

• Begeleiding bij verlies

Humanitas
06 - 2200 3910
nwveluwe@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/
noordwest-veluwe
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