Utrecht Zuid

‘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 Utrecht
Zuid

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 Utrecht Zuid (Houten,
Vianen, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein
en omgeving) 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/utrechtzuid

• Zorgaanbieders in het
netwerk

Hospice Kromme Rijnstreek
Houten
Handboog 8, 3994 AD Houten
030 - 256 79 90
www.hospice-krommerijn.nl
Hospice IJsselstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
030 - 688 17 14
info@axioncontinu.nl
Hospice Vianen
Ruinkamp 14 tgov Het Slijk 2
Het Slyk, 4133 EA Vianen
0347 - 779 844
www.hospicevianen.nl
Proxima Terminale Zorg /
Hospice Nieuwegein
Veldhoeve 1, 3438 LL Nieuwegein
030 - 605 08 20
www.proxima-terminalezorg.nl
Proxima, Terminale Zorg /
divisie Zorg
Thuis door getrainde vrijwilligers
p/a Veldhoeve 1
3438 LL Nieuwegein
030 - 600 00 17
www.proxima-terminalezorg.nl
Antonius Ziekenhuis
p/a Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
088 - 320 30 00
www.antoniusziekenhuis.nl

Stichting Axion/Continu, regio
Lekstreek
p/a Postbus 2251
3500 GG Utrecht
030 - 688 19 14
www.axioncontinu.nl
Stichting Zorgspectrum
p/a Postbus 1175
3430 BD Nieuwegein
030 - 600 71 40
www.zorgspectrum.nl
Huisartsenvereniging Zuid-West
Utrecht
p/a Jan van der Heydenweg 350
3401 RJ IJsselstein
030 - 688 12 06
Thuiszorg RIVAS Zorggroep
Houten, Nieuwegein en Vianen
De Schans, Gezondheidscentrum,
Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein
Zorglijn 0900 - 8440
www.rivas.nl
Thuiszorg Vitras
p/a Santé Partners, Siependaal 1
4003 LE Tiel
Postbus 6063 4000 HB Tiel
www.santepartners.nl
Zorggroep Vecht en IJssel
p/a Ewoud, Jan v.d. Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
030 - 686 94 88
www.vechtenijssel.nl
Oncologisch fysiotherapeuten
Veel fysiotherapiepraktijken
hebben in hun team één of

meer fysiotherapeuten die
gespecialiseerd zijn in oncologie.
Het aantal praktijken is te groot
om hier op te nemen, informeer bij
een praktijk in uw buurt.
Helen Dowling Instituut
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 - 252 40 20
www.hdi.nl
Thuiszorg Buurtzorg Houten en
Thuiszorg Buurtzorg Nieuwegein
nieuwegein
buurtzorgnederland.com en
houten@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com
Thuiszorg Allerzorg
p/a Koekoekslaan 2B
3435 CL Nieuwegein
030 - 630 48 00
www.allerzorg.nl
Thuiszorg Privazorg
p/a Dorpsstraat 37
3433 CL Nieuwegein
030 - 636 53 02
www.privazorg.nl
Thuiszorg ExperTcare
p/a Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein
030 - 600 87 22
www.thuiszorgzvz.nl
Zorgplatform Geranós
P/a Utrechtseweg 34
3402 PL IJsselstein
030 - 687 70 55
www.zorgplatform-geranos.nl
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