Zuidoost Brabant

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.
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• Huisartsenzorg

Uw huisarts speelt een belangrijke rol in de palliatieve fase. Hij
kan u en uw naasten begeleiden
en uw lichamelijke klachten,
zoals jeuk, misselijkheid en pijn
behandelen. Uw huisarts is het
aanspreekpunt voor de ‘totale
zorg’. Om goede zorg te kunnen
geven is het belangrijk dat uw
arts weet wat u wel en niet
wilt in deze fase. Denk daarom
goed na over uw wensen en
verwachtingen en bespreek deze
tijdig met uw arts en naasten.
Meer informatie vindt u in de
brochure ‘spreek op tijd over
uw levenseinde’: www.knmg.nl/
spreken-over-levenseinde

• Thuiszorg

In de regio Zuidoost Brabant zijn
meerdere thuiszorgorganisaties
die professionele palliatieve zorg
aan huis bieden. Van eenvoudige
verzorging tot gespecialiseerde
verpleging en, indien nodig
nachtzorg. Bij de thuiszorg
kunt u ook terecht voor advies,
instructie en voorlichting en voor
het lenen van hulpmiddelen.
Huishoudelijke zorg, vervoer of
aanpassingen van uw woning
kunt u aanvragen bij het WMOloket van uw gemeente.
Hieronder vindt u een
overzicht van een aantal
thuiszorgorganisaties in de regio.
Een overzicht van andere
thuiszorgorganisaties in uw regio
kunt u vinden via:
www.kiesbeter.nl
Archipel
0800- 0717
www.archipelzorggroep.nl

Breederzorg
0413 - 259 441
www.breederzorg.nl
Buurtzorg
0900 - 69 06 906
www.buurtzorgnederland.com
Joris Zorg
0499 - 572 124
www.joriszorg.nl
PrivaZorg
0492 - 381 138
www.
privazorgeindhovenhelmond.nl
Regionale Stichting Zorgcentra
de Kempen
0497 - 33 17 00
www.rszk.nl
Savant Zorg
0492 - 57 20 00
www.savant-zorg.nl
Stichting st. Annaklooster
040 - 294 54 49
www.sintannaklooster.nl
Thuiszorg Samen Verder
0492 - 476 001
www.thuiszorgsamenverder.nl
Valkenhof
040 - 288 02 88
www.valkenhof.com
De Vitalis WoonZorg Groep
0800 - 245 64 56
www.vitalisgroep.nl
De Zorgboog
0900 - 899 86 36
www.zorgboog.nl
ZuidZorg
040 - 230 84 08
www.zuidzorg.nl

• Vrijwillige thuiszorg

Opgeleide vrijwilligers kunnen
u en uw naasten thuis helpen,
mocht dit gewenst zijn. Zij bieden
hulp en aandacht om sterven in
de eigen vertrouwde omgeving
beter mogelijk te maken. Deze
ondersteuning is kosteloos

en kan door uzelf, een naaste
of een zorgverlener worden
aangevraagd.
LEVgroep VTZ, Helmond en
omstreken
0492 - 59 89 89
VTZ Best-Oirschot-Son
06 - 156 202 62
VPTZ Cranendonck
06 - 4714 0400
VT de Kempen, Waalre
0497 - 51 47 46
VPTZ Eindhoven
06 - 542 406 25
VTZ Geldrop-Mierlo & Nuenen
06- 12 45 89 61
VTZ Veldhoven
040 - 201 11 59

• Als u niet thuis kunt
blijven om te sterven

Als u, om welke reden dan
ook, niet thuis kunt blijven
om te sterven, kunt u worden
opgenomen in een speciaal
daarvoor bestemde voorziening;
een hospice, een palliatieve
afdeling van een verpleeghuis of
een Bijna Thuis Huis. Hier kunt
u, in een huiselijke omgeving,
24 uur per dag gebruikmaken
van deskundige zorg. Hieronder
vindt u een overzicht van
voorzieningen in de regio
Zuidoost Brabant.
Archipel Ekelhof, Eindhoven
palliatief terminale zorg voor
mensen met dementie
040 - 251 39 10
www.archipelzorggroep.nl
Bijna Thuis Huis de Vlinder,
Best
06 - 4487 3800
www.bijnathuishuisbest.nl

Bijna Thuis Huis Oirschot
0499 - 219 054
www.bijnathuishuisoirschot.nl
Bijna Thuis Huis Son en Breugel,
Son en Breugel
0499 - 460 010
www.bijnathuishuissonenbreugel.nl
Hospice Berkenheuvel,
Geldrop
088 - 567 77 84
www.ananz.nl/hospice
Hospice Merefelt,
Veldhoven
0497 - 331 763
www.rszk.nl/wonen/rszk-merefelt
Hospice de Populier,
Bakel
0492 - 34 86 21
www.zorgboog.nl
Hospice de Regenboog,
Eindhoven
040 - 29 54 430
www.sintannaklooster.nl
Hospice Valkenhaeghe,
Helmond
0492 - 52 37 33
www.sintannaklooster.nl
Hospice Wissehaege,
Eindhoven
040 - 220 22 02
www.vitalisgroep.nl
Logeerhuis In Via,
Eindhoven
040 - 294 54 70
www.sintannaklooster.nl
Valkenhof, Valkenswaard
Palliatieve unit
040 - 201 40 35
www.valkenhof.com

• Palliatieve zorg in het
ziekenhuis

Het kan zijn dat de zorg die u
nodig heeft zo complex is, dat
u tijdelijk opgenomen moet
worden in een ziekenhuis.
In het ziekenhuis werken

veel zorgverleners, zoals de
specialist, verpleegkundige,
diëtiste, fysiotherapeut en
ergotherapeut, samen om uw
gezondheid zo goed mogelijk op
peil te houden.
Catharinaziekenhuis, Eindhoven
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
0492 - 59 55 55
www.elkerliek.nl
Máxima Medisch Centrum
Eindhoven en Veldhoven
040 - 888 80 00
www.mmc.nl
St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
040 - 286 40 40
www.st-anna.nl

• Andere netwerkpartners:

GGzE
Voor mensen met meervoudige
psychiatrische en psychosociale
problemen.
www.ggze.nl

• Lotgenotencontact

Niets is fijner dan mensen
te ontmoeten die je met een
half woord begrijpen, omdat
zij hetzelfde doormaken als u.
Voor lotgenotencontact kunt
u terecht bij een inloophuis
in de buurt. Een inloophuis
is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats waar een
luisterend oor wordt geboden aan
mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden.
Ook is het mogelijk u
aan te sluiten bij een
patiëntenvereniging.
Een overzicht vindt u
op: patientenvereniging.
startpagina.nl
Kempisch Inloophuis
06 - 4275 8930
www.kempischinloophuis.nl
Inloophuis de Cirkel, Helmond
0492 - 34 79 04
www.inloophuisdecirkel.nl
Inloophuis de Eik, Eindhoven
040 - 293 91 42
www.inloophuis-de-eik.nl

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

• Mantelzorg

Op het moment dat u verzorging
nodig heeft, wordt u vaak
verzorgd door mensen die
een persoonlijke relatie met
u hebben. Dat kan uw partner
zijn, maar ook uw broer, zus,
kind of buurvrouw. De familie en
vrienden die u helpen worden
mantelzorgers genoemd.
Mantelzorgers kunnen met
hun vragen, zorgen en voor
ondersteuning terecht bij lokale
steunpunten mantelzorg:
Landelijke Vereniging voor
Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg
www.mezzo.nl
Mantelzorg de Kempen
0497 - 514 746
www.mantelzorgdekempen.nl
Steunpunt Mantelzorg Helmond
0492 - 598 989
www.levgroep.nl
Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Eindhoven
088 - 003 12 88
www.mantelzorgverlicht.nl
Steunpunt Mantelzorg Veldhoven
040 - 254 00 66
www.swove.nl

• Geestelijke

begeleiding thuis

Wanneer u iemand zoekt voor
een vertrouwelijk gesprek,
wanneer u wilt praten over uw
verdriet of angst, wanneer u
uw levensverhaal wilt delen of
wanneer u begeleiding zoekt bij
het afscheid nemen kunt u een
beroep doen op een geestelijk
verzorger, ongeacht of u gelovig
bent of niet.
Geestelijke begeleiding thuis
06 - 251 771 51

• Hulp en advies bij rouw en
verlies

De dood van een dierbare is één
van de meest ingrijpende en
verdrietige gebeurtenissen in
een mensenleven. Het brengt
veel emoties met zich mee die
intens en verwarrend kunnen
zijn. Voor vragen en informatie
over rouw kunt u terecht bij het
Landelijk Steunpunt Rouw:
www.landelijksteunpuntrouw.nl

• Vergoeding van kosten

Vergoeding van kosten is bij elke
soort zorg anders geregeld. Het
is daarom goed vooraf bij uw
zorgverzekeraar na te vragen
wat u vergoed krijgt en in welke
vorm: of u het verplicht eigen
risico moet betalen en/of een
inkomensafhankelijke bijdrage
moet voldoen.
In veel gevallen heeft u, om
aanspraak te maken op bepaalde
zorg, een indicatie nodig. Voor
zorg thuis kunt u zelf contact
opnemen met een zorgaanbieder.
Hulp bij het huishouden en
voorzieningen als een rolstoel
of woningaanpassing vraagt u
aan bij uw gemeente. Inwoners
van de gemeente Eindhoven
vragen dit aan via WIJeindhoven.
Voor de overige zorg heeft u een
indicatiebesluit van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.
Meer informatie leest u op:
www.hoeverandertmijnzorg.nl/
volwassenen
CIZ
088 - 789 16 00
www.ciz.nl
Kijk voor actuele informatie op
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
zuidoostbrabant.
Hier vindt u ook de complete
wegwijzer ‘zorg in de laatste
levensfase’.
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