
Iedereen die te maken heeft met een 
ongeneeslijke ziekte kan een beroep 
doen op palliatieve zorg. Ongeacht 
leeftijd of ziekte. Palliatieve zorg richt 
zich op een zo goed mogelijke kwaliteit 
van leven tijdens de ziekte en rond 
het sterven. Voor u (als patiënt én als 
naaste) is het handig om te weten waar 
u de juiste zorgverleners kunt vinden. 

Palliatieve zorg, kwestie van hoofd, handen en hart
Organisaties uit uw regio die palliatieve 
zorg bieden zijn opgenomen in deze 
Regionale Informatiegids. Zij werken 
samen in het Netwerk Palliatieve 
Zorg. U kunt rekenen op passende 
begeleiding en ondersteuning.
Zorgverleners in het netwerk staan  
Pal voor u!

Conny Bouwer. Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden

Heeft u vragen? U kunt me bellen op 06 28 77 12 17 of mailen cbouwer@projektcy.nl

www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandseeilanden

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.

Palliatieve zorg
in de regio

Zuid-Hollandse Eilanden
regio Hoeksche Waard



Misschien vindt u het prettig 
om thuis te worden verzorgd 
en verpleegd. U kunt dan een 
beroep doen op professionele 
hulpverleners en/of vrijwilligers. 
Soms kunt u door uw ziekte 
echter niet thuis blijven. 
Bijvoorbeeld omdat er 
onvoldoende familie, vrienden en 
buren zijn of omdat de woning 
ongeschikt is om verantwoord 
thuis te kunnen worden verzorgd 
en/of verpleegd. U kunt in 
overleg met uw familie, huisarts/ 
specialist de voor u geschikte 
keuze maken voor één van de 
volgende mogelijkheden in de 
Hoeksche Waard.

• Thuis
Voor de verzorging, 
(specialistische) verpleging en 
begeleiding in de thuissituatie 
kunt u  een beroep doen op de 
thuiszorg en/of de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTZ). De verzorgende helpt 
u één of meerdere keren per 
dag/week bij uw persoonlijke 
verzorging. De (wijk)
verpleegkundige komt één of 
meerdere keren per dag bij u 
langs voor verpleegkundige 
taken. U kunt als dat nodig is 7 
dagen per week 24 uur per dag 
een beroep doen op de thuiszorg. 
Uw huisarts kan een beroep doen 
op de verpleegkundigen van het 
Palliatief Team Hoeksche Waard. 
Dit team bestaat uit deskundigen 
op het gebied van palliatieve 
zorg. Zij ondersteunen de 
zorgverleners met deskundigheid 
op het gebied van palliatieve zorg 
en geven advies. 

De geschoolde vrijwilliger van de 
VPTZ biedt ondersteuning aan de 

mantelzorgers door praktische 
zaken over te nemen. U kunt 
hierbij denken aan boodschappen 
doen of u gezelschap houden 
als uw mantelzorger even 
buitenshuis is. Kortom, zij of hij 
is er voor u en uw naasten. Aan 
de inzet van vrijwilligers zijn 
geen kosten verbonden.

Heeft u hulpmiddelen nodig 
-zoals een hoog-laagbed, een 
postoel of een rolstoel- dan 
kunt u deze veelal lenen via 
de thuiszorgorganisatie in uw 
regio. De hulpmiddelen zijn vaak 
binnen een dag verkrijgbaar 
en kunnen uw verblijf thuis 
vergemakkelijken.
Als u zich afvraagt of u de juiste 
zorg thuis kunt krijgen, dan 
kunt u contact opnemen met 
uw huisarts of uw behandelend 
specialist. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt.

• Begeleiding thuis door 
wijkverpleegkundige
Voor veel mensen is het 
belangrijk om te praten over 
hun ziekte, over de periode die 
ze in het ziekenhuis hebben 
doorgebracht, de bezoeken aan 
de polikliniek en de behandeling.
Als u niet meer naar de specialist 
en de verpleegkundige in 
het ziekenhuis hoeft, heeft u 
misschien nog wel behoefte 
aan een huisbezoek door een 
wijkverpleegkundige of palliatief 
verpleegkundige. Dit heet een 
continuïteitshuisbezoek. Deze 
bezoeken zijn kosteloos.
De verpleegkundige probeert 
samen met u thuis een antwoord 
te vinden op uw vragen en 
behoeften. Zij informeert u 
over de mogelijkheden op 

het gebied van hulpmiddelen, 
zorg en ondersteuning bij u 
thuis. Vragen over bijvoorbeeld 
wanneer en waarvoor u zorg 
en ondersteuning kunt krijgen, 
worden met u besproken. 
U kunt voor het aanvragen 
van een huisbezoek contact 
opnemen met een van de 
thuiszorgorganisaties uit de regio 
(zie overzicht adressen).

 • Hospice Hoeksche Waard
Hospice Hoeksche Waard is 
gevestigd in Zuid-Beijerland. Het 
hospice voor de regio Hoeksche 
Waard biedt specialistische 
palliatieve zorg aan mensen 
die nog een korte tijd te leven 
hebben. Het belangrijkste doel 
is het bieden van een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven 
wanneer genezing niet meer 
mogelijk is.
De zorgverlening in Hospice 
Hoeksche Waard is erop gericht 
om mensen te helpen – op hun 
eigen persoonlijke wijze, samen 
met de naasten – de laatste 
levensfase in rust en vrede af te 
ronden. Hierbij is er aandacht 
voor lichamelijke, psychische, 
sociale en levensbeschouwelijke 
behoeften en steun bij 
rouwverwerking. Een team 
van professionele zorg- en 
hulpverleners en vrijwilligers 
staat ter beschikking om de 
gast en diens naasten deze zorg 
en ondersteuning te geven. 
Daarnaast biedt het hospice 
hulp bij rouwverwerking aan de 
naasten.



Contactadressen regionale 
palliatieve zorgaanbieders
Regio Hoeksche Waard

• Thuiszorg
Alerimus Thuiszorg Oud-Beijerland
Molenaar 1
3262 DE Oud-Beijerland
T 06 - 5186 1675
thuiszorg.openwaard@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Alerimus Thuiszorg Numansdorp
Bernhardstraat 25
3281 BC Numansdorp
T 06-5187 0710
thuiszorg@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Buurtzorg Team Binnenmaas
Raadhuisstraat 35
3299 AP Maasdam
T 06 - 1020 9793
binnenmaas2@
buurtzorgnederland.com

Careyn Thuiszorg
T 088 - 123 99 88
contact@careyn.nl
www.careyn.nl

Careyn Specialistisch team
T 010 - 246 34 41 (24 uur 
bereikbaar)

Heemzicht Thuiszorg
Voorstraat 26
3265 BV Piershil
T 0186 - 693 122

• Woonzorgcentrum en 
verpleeghuis
Deze locaties bieden huisvesting 
met verpleging, verzorging, 
behandeling en begeleiding. 
Mensen die hier wonen en 
ernstig ziek worden, krijgen 
de benodigde hulp om daar te 
kunnen blijven wonen. Op alle 
locaties wordt ook palliatieve 
zorg gegeven. De zorg is in 
handen van professionele 
verpleegkundigen, verzorgenden 
en vrijwilligers. De huisarts en/of 
specialist ouderengeneeskunde 
is verantwoordelijk voor de 
medische zorg. 
In de woonzorgcentra 
zijn appartementen waar 
ouderen zelfstandig wonen en 
groepswoningen waar ouderen 
met dementie samen wonen. 
Met een eigen zit-/slaapkamer 
en een gezamenlijke huiskamer 
zijn huiselijkheid, privacy 
en zelfstandigheid ook hier 
zoveel mogelijk gewaarborgd. 
Er zijn vrijwilligers om een 
huiselijke sfeer te creëren en de 
verzorgenden te ondersteunen. 
Zij helpen bijvoorbeeld bij de 
maaltijd of trekken tijd uit voor 
een praatje.
Andere hulpverleners, zoals 
de geestelijk verzorger, de 
maatschappelijk werker, de 
psycholoog en de fysiotherapeut 
zijn inzetbaar. 
Sommige woonzorgcentra 
hebben appartementen 
beschikbaar waar u voor korte 
tijd kunt worden opgenomen. 
Dit zijn volledig ingerichte 
appartementen waar u ook 
uw laatste levensfase kunt 
doorbrengen. Voor mantelzorgers 
is er de gelegenheid om in de 
laatste levensdagen 24 uur per 
dag aanwezig te zijn.
 

info@heemzicht.nl 
www.heemzicht.nl

Zorgwaard Thuiszorg
Zorg- en Dienstbemiddeling
Zomerplein 15
3297 SE  Puttershoek
T 078  - 676 92 25
info@zorg-waard.nl 
www.zorg-waard.nl

Zorgwaard Verpleegtechnisch 
team 
T 085 - 782 93 90 (24 uur 
bereikbaar)

Palliatief Team Hoeksche Waard
T 0186 - 660 410

• Vrijwilligers
VPTZ Hoeksche Waard
Dorpzigt 1
3284 CA Zuid-Beijerland
T 0186 - 660 410
info@hospicehoekschewaard.nl
www.hospicehoekschewaard.nl

• Hospice
Hospice Hoeksche Waard
Dorpzigt 1
3284 CA Zuid-Beijerland
T 0186 - 660 410
info@hospicehoekschewaard.nl
www.hospicehoekschewaard.nl

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



• Woonzorgcentra
Alerimus 
Locatie De Buitensluis
Bernhardstraat 25
3281 BC Numansdorp
T 0186 - 659 659
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Alerimus 
Locatie De Open Waard
Zoomwijckplein 11
3262 DA Oud-Beijerland
T 0186 - 618 744
info@alerimus.nl
www.alerimus.nl

Heemzicht
Voorstraat 26
3265 BV Piershil
T 0186 - 693 122
info@heemzicht.nl 
www.heemzicht.nl

Zorgwaard
Locatie Immanuël
Weegje 3
3295 CT ‘s Gravendeel
T 078 - 673 45 88
Info@zorg-waard.nl 
www.zorg-waard.nl

Zorgwaard 
Locatie De Hoge Weide
Grote Weel 1
3291 DA Strijen
T 078 - 674 13 11
Info@zorg-waard.nl 
www.zorg-waard.nl

Zorgwaard
Locatie ‘t Huys te Hoecke
Zomerplein 15
3297 SE Puttershoek
T 078 - 676 34 00
Info@ zorg-waard.nl 
www.zorg-waard.nl

Zorgwaard
Locatie Rembrandt
Rembrandtplein 1
3262 HW Oud-Beijerland
T 078 - 676 34 00
Info@ zorg-waard.nl 
www.zorg-waard.nl

• Ziekenhuis
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Postbus 444
3300 AK Dordrecht
T 078  - 654 11 11
info@asz.nl
www.asz.nl

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
T 010 - 297 5000
post@ikazia.nl
www.ikazia.nl
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