Noord-West Utrecht

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

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.
Netwerk Palliatieve zorg NoordWest Utrecht

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 levens
maanden. Als zieke of naaste is het
handig te weten waar je zorgverleners
kunt vinden. In regio Noord-West Utrecht
(gemeenten Stichtse Vecht, Woerden,
Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen)

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.
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Voor algemene vragen kunt u bellen

Kleine quiz over palliatieve zorg
Vraag 1:
Hoe veel mensen sterven er elke week in Nederland?
a Tussen 500 en 1500.
b Tussen 1500 en 2500.
c Tussen 2500 en 3500.
Vraag 2:
Wat is het Kwaliteitskader palliatieve zorg?
a Een document waarin staat welke voorzieningen er zijn.
b Een document dat hulpverleners helpt bij de inhoud en organisatie van hun palliatieve zorg.
c Een document waar je je wensen als patiënt in vast legt.
Vraag 3:
De netwerken palliatieve zorg in Nederland worden voornamelijk gefinancierd door ...
Uw antwoord:
a De zorgverzekeraars.
b De patiëntenverenigingen.
c Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Manu Keirse

Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar
het hart van de mensen die van je houden.

Antwoorden
Antwoord op vraag 1 is c.
De cijfers zijn ontleend aan het Centraal Bureau
voor Statistiek t/m mei 2019.
Antwoord op vraag 2 is b.
Lees of download het kwaliteitskader via www.
pallialine.nl.
Antwoord op vraag 3 is c.
Omdat het Ministerie palliatieve zorg belangrijk
vindt subsidieert het al jaren de netwerken
palliatieve zorg.

Hoe komt het dat we door de pijn van vandaag
Het geluk van gister niet meer voelen?
Vaak is de sleutel van het geluk zoek
Maar de deur is altijd op een kiertje open.

Levens- of zingevingsvragen?
Sinds 1 januari 2019 maakt een
nieuwe subsidieregeling van het
ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Zorg (VWS) de inzet
van geestelijk verzorgers in
de thuissituatie mogelijk.
De begeleiding van een
geestelijk verzorger is er voor
50-plussers met een levens- of
zingevingsvraag (bijvoorbeeld als
eenzaamheid iemand beknelt,
als iemand voor ingrijpende
keuzes staat, als iemand veel
met iets uit verleden of heden
bezig is en een klankbord mist of

als iemand twijfelt aan de waarde
van het bestaan) en tevens zijn
deze geestelijk verzorgers er
voor mensen (ook kinderen) in de
palliatieve fase van een ernstige
ziekte en hun naasten.
Zaken die ingrijpend zijn,
houden iemand innerlijk
bezig en vragen niet alleen
om medische, praktische en
psychische hulp, maar ook om
een klankbord en ondersteuning
voor het hervinden van innerlijk,
geestelijk welzijn. Omdat
patiënten steeds korter of

minder in ziekenhuizen en
zorginstellingen verblijven,
spelen er steeds vaker
levensvragen thuis.
Voor gesubsideerde,
professionele geestelijke
ondersteuning hierbij is er een
Centrum voor Levensvragen.
Informeer er naar, voor u zelf, uw
naaste, uw cliënt.

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

• Zorgaanbieders in het
netwerk

Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis
Kamgras 2
3648 HM Wilnis
0297 - 230 290
www.johanneshospitium.nl
Hospice Oudewater
Hekendorperweg 2b
3421 VK Oudewater
0348 - 506 803
www.hospiceoudewater.nl
Hospice De Mantelmeeuw
Meeuwenlaan 14
3443 BC Woerden
0348 - 423 784
www.demantelmeeuw.nl
Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Thuiszorg
p/a Stichting Mantelmeeuw
Woerden
www.demantelmeeuw.nl
PlusZorg en Vierstroom thuiszorg
en woonzorgcentra
p/a Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda

088 - 426 06 00
www.pluszorg.nl
088 - 0900 400
www.vierstroom.nl
MOUW-groep verpleeg- en
verzorgingshuizen
p/a Merenhoef 1
3601 AC Maarssen
0346 - 587 400
www.legerdesheils.nl/middennederland
Careyn
p/a Neckardreef 6
526 CN Utrecht
088 - 123 99 88
www.careyn.nl
Regionale
Huisartsvertegenwoordiging
p/a praktijk Kievitstraat 9-G
3443 BD Woerden
0348 - 415 777
www.
huisartsenpraktijkkievitstraat.nl
Antonius Ziekenhuis,
locatie Woerden (voorheen
Hofpoortziekenhuis)
p/a Polanerbaan 2 3447
CN Woerden
0348 - 427 911
www.antoniusziekenhuis.nl

Oncologisch fysiotherapeuten
Veel fysiotherapiepraktijken
hebben in hun team één of
meer fysiotherapeuten die
gespecialiseerd zijn in oncologie.
Het aantal praktijken is groot,
informeer bij een praktijk in uw
buurt.
Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 - 252 40 20
www.hdi.nl
Stichting ‘Tijd voor een gesprek’
voor geestelijke ondersteuning
p/a
06 - 1590 7201
www.tijdvooreengesprek.nl
Thuiszorg Allerzorg
p/a Koekoekslaan 2B
3435 CL Nieuwegein
030 - 630 48 00
www.allerzorg.nl
Thuiszorg Privazorg Groene Hart
p/a Dorpsstraat 37
3433 CL Nieuwegein
030 - 636 53 02
www.privazorg.nl
Buurtzorg regio Woerden Oost en
Woerden Noord
p/a Johan v. Oldenbarneveltlaan
22/A 3445 AE Woerden
06 - 2000 8296
www.buurtzorg.com
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