
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.

Heeft u vragen? Netwerk Palliatieve Zorg Delft Westland Oostland

www.netwerkpalliatievezorg.nl/dwo

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

Delft Westland 
Oostland



• Zorg thuis ontvangen 
De meeste mensen die weten 
dat zij niet meer te genezen 
zijn, geven aan dat zij het liefst 
thuis in hun eigen vertrouwde 
omgeving verblijven. Naast de 
zorg die u kunt ontvangen van 
mensen om u heen, is vaak ook 
professionele zorg nodig. De 
thuiszorg biedt professionele 
zorg aan huis; van eenvoudige 
verzorging tot gespecialiseerde 
verpleging. Ook kunt u bij de 
thuiszorg terecht voor hulp bij 
het huishouden en het lenen van 
hulpmiddelen zoals een speciaal 
bed of een rolstoel. 

U vindt hieronder een beknopt 
overzicht van de thuiszorg-
organisaties in de regio die 
palliatieve zorg bieden. 

• Thuiszorgorganisaties voor 
palliatieve zorg

Careyn 088 - 123 99 88 
www.careyn.nl/zorg-thuis
Florence 070 - 413 10 00 
www.florence.nl
Buurtzorg 0900 - 690 69 06 
www.buurtzorgnederland.com
Vierstroom 088 - 044 48 88 
www.vierstroom.nl
Pieter van Foreest 015 - 515 50 00
www.pietervanforeest.nl
Senna Zorg 0174 - 441 527
www.sennazorg.nl
Thuiszorg Lansingerland  
06 - 3017 1969
www.thuiszorglansingerland.nl

Voor kleinere particuliere 
thuiszorgbureaus kunt u de 
Telefoongids raadplegen
Landelijk: www.kiesbeter.nl

• Vrijwilligersorganisaties 
palliatieve zorg thuis
Vrijwilligers kunnen u en uw 
naasten steun bieden met hun 
aanwezigheid als aanvulling 
op de zorg thuis in de laatste 
levensfase. Zij proberen er voor 
u ‘te zijn’, zodat u en uw familie 
even op krachten kunnen komen. 
Zij nemen geen taken van de 
professionele zorg over, maar 
werken vanuit hun deskundigheid 
samen met de professionele zorg. 
Hieronder vindt u een overzicht 
van de vrijwilligersorganisaties in  
de regio. 

Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) 

Hospice en VPTZ Delft
015 - 257 31 21 
www.hospice-vptzdelft.nl

VPTZ Lansingerland 
www.swsl.nl

Stichting Beukenrode, palliatieve 
thuiszorg & hospice
Naaldwijk
info@beukenrode.org
www.beukenrode.org
0174 - 621 357

Stichting Welzijn & Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp (SWOP) 
015 - 3 699 699 
terminalezorg@swop.nl 
 
Landelijk
www.vptz.nl 
 

• Indien u niet  thuis kunt 
blijven
Palliatieve zorg kunt u, wanneer 
u dit wenst of wanneer dit 

nodig is, ook op andere plekken 
dan thuis ontvangen. In een 
hospice, een bijna-thuis-huis 
of op een palliatieve afdeling 
van een verpleeghuis bij u in 
de buurt. U kunt op een eigen 
kamer verblijven, waarbij 
zoveel mogelijk geprobeerd 
wordt u thuis en veilig te laten 
voelen. U kunt 24 uur per dag 
gebruik maken van deskundige 
zorg. Doordat de belasting 
weggenomen wordt, kunnen 
de verzorgers-van-thuis weer 
partner, kind of goede vriend 
worden zonder de dubbelrol  
van zorg.

• Hospices, bijna-thuis-
huizen, zorghotels en 
palliatieve units
 
Hospice en VPTZ Delft
5 plaatsen voor palliatieve zorg 
015 - 257 31 21
www.hospice-vptzdelft.nl 

Stichting Beukenrode, palliatieve 
thuiszorg & hospice
4 plaatsen voor palliatieve zorg
Naaldwijk               
info@beukenrode.org
www.beukenrode.org
0174 - 621 357

Hospice Lansingerland
Bergschenhoek
010 - 524 10 90
www.hospicelansingerland.nl 

Pieter van Foreest Locatie 
Bieslandhof, Delft
7 eenpersoonskamers voor 
palliatieve zorg
015 - 515 50 00
www.pietervanforeest.nl



• Psychosociale begeleiding

Beyond psychotherapie
015 - 257 57 67  
www.togobeyond.nl
 
De Vruchtenburg 
071 - 361 62 60  
www.devruchtenburg.nl
 
Stichting Kwadraad, algemeen 
maatschappelijk werk 
088 - 900 40 00 / www.kwadraad.nl 
 
Oncologieverpleegkundigen 
Careyn DWO
088 - 123 99 88
www.careyn.nl/diensten/zorg-in-
de-laatste-levensfase/
 
• Een ontmoetingsplek voor 
mensen met kanker en hun 
naasten
Vrijwel iedereen krijgt een of 
meer keer in zijn leven met 
kanker te maken. Het overkomt 
uzelf, uw partner, vader, moeder 
of kind. U heeft verdriet, zorgen 
en vragen en misschien behoefte 
aan medeleven. Hiervoor kunt u 
terecht in een inloophuis. Bijvoor- 
beeld voor een persoonlijk gesprek 
of voor lotgenotencontact. Of u 
kunt deelnemen aan activiteiten.

Inloophuis Debora
015 - 257 27 67 
www.inloophuisdebora.nl

Pieter van Foreest Locatie  
De Kreek, ’s Gravenzande
5 eenpersoonskamers voor 
palliatieve zorg
015 - 515 50 00
www.pietervanforeest.nl

‘s Heeren Loo Zorggroep 
Locatie het Westerhonk 
1 intensieve zorgplek/palliatieve 
zorg in Monster 
0800 - 355 55 55

• Ziekenhuis
In het Reinier de Graaf Gasthuis 
(RdGG) is een palliatief 
consultatieteam aanwezig dat 
ondersteuning en informatie kan 
bieden aan patiënt en naasten 
bij het nemen van besluiten in de 
palliatieve fase.
015 - 260 45 76
www.reinierdegraaf.nl

• Vragen rond emotionele of 
geestelijke steun
Deze vragen kunt u bijvoorbeeld 
bespreken met een geestelijk 
verzorger, een maatschappelijk 
werker, een psychotherapeut of 
een psycholoog.  
 
 
• Geestelijke verzorging 
thuis
Voor mensen in de palliatieve 
fase die thuis wonen en hun 
naasten is er geestelijke 
verzorging thuis mogelijk.  
Uw huisarts of andere 
zorgverlener kan u hiervoor 
aanmelden via een speciaal 
telefoonnummer bij ZEL - 
Zorgorganisatie Eerste lijn.

Inloophuis Carma
www.inloophuiscarma.nl 
06 - 1423 7791
 
Landelijk
www.ipso.nl

• Mantelzorgorganisaties 
Mantelzorgers (de familie en 
vrienden die zorgen voor iemand 
die ziek is) kunnen met hun 
vragen terecht bij:

Mantelzorg Midden-Delfland 
06 - 1037 9080
www.mantelzorgmiddendelfland.nl

Mantelzorgconsulent Delft
015 - 760 02 00 
www.delftvoorelkaar.nl

Stichting Welzijn & Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp (SWOP)
015 - 3 699 699
mantelzorg@swop.nl

Stichting Welzijn Senioren 
Lansingerland 
010 - 522 55 45  
www.swsl.nl 

Steunpunt Mantelzorg 
Westland
0174 - 630 358 / www.vitiswelzijn.nl

Landelijk
www.mantelzorg.nl 
www.overpalliatievezorg.nl

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



• Hulp en advies bij rouw en 
verlies
Het Landelijk Steunpunt Rouw 
bevordert aandacht voor rouw 
in de privésfeer en in werk- 
en andere situaties, voorziet 
nabestaanden en hun omgeving 
van informatie en doorverwijzing, 
verhoogt de kwaliteit van 
rouwzorg en stimuleert 
kennisontwikkeling over rouw. 

Levenseindecoach Karen
06 - 4434 4396
Leharlaan 4, 2625 ZE Delft
www.levenseindecoachkaren.nl

Rouwzorgloket 
(ma-do 9-12 u), 033 - 461 68 96
www.landelijksteunpuntrouw.nl 
 
Stichting Steun bij rouw Pijnacker-
Nootdorp-Ypenburg
www.steunbijrouwpny.nl

Humanitas Delft
06 - 2511 2970
www.humanitas.nl/afdeling/delft/
activiteiten/steun-bij-rouw-en-
verlies/ 
 

• Financiële informatie
Vergoeding van kosten is voor 
elke zorgsoort weer anders 
geregeld. Daarom is het goed om 
vooraf bij uw zorgverzekeraar na 

te vragen wat u vergoed krijgt en 
in welke vorm. Ook bij het (Wmo-)
zorgloket van de gemeente kunt 
u informatie en advies vragen. 
Vraag ook bij de zorgaanbieder 
of en welke kosten er zijn. Voor 
persoonlijke/verpleegkundige 
zorg door de thuiszorg is geen 
indicatie vanuit het CIZ nodig.  
De wijkverpleegkundige maakt 
een zorgplan waarna de zorg- 
verzekeraar beoordeelt en 
vergoedt. Gecontracteerde zorg- 
aanbieders worden volledig 
vergoed; ongecontracteerde 
zorgaanbieders deels. Dit kan 
nagevraagd worden bij de zorg- 
verzekering of via de zorgzoeker 
van de zorgverzekeraar opge-
zocht worden. Alleen voor verblijf 
intramuraal (wonen) is een WLZ 
(wet langdurige zorg) indicatie 
nodig. Deze wordt door het 
CIZ beoordeeld en eventueel 
afgegeven. De WMO beoordeelt 
of kan ondersteuning bieden bij 
de inzet van huishoudelijke zorg, 
begeleiding/ondersteuning en 
aanpassingen in en aan huis.

De eigen bijdrage voor de zorg 
geldt alleen voor palliatieve 
units of hospices die in VPH/VZH 
gevestigd zijn. In “zelfstandige” 
hospices wordt VP zorg vergoed 
door de zorgverzekering. 
De eigen bijdrage per dag is 
hospice-afhankelijk en wordt 
deels of geheel vergoed door 

de zorgverzekering, afhankelijk 
van de aanvullende verzekering. 
Ondersteuning door vrijwilligers 
is geheel gratis. Psychologische 
begeleiding buiten het ziekenhuis 
wordt vaak deels vergoed door 
ziektekostenverzekeraars. 
U kunt dit het beste van 
tevoren vragen bij de betreffende 
hulpverlener of instelling of bij 
uw verzekering. 

Wmo-loket Midden-Delfland
015 - 380 41 11
www.middendelfland.nl

Gemeente Westland
www.sociaalpleinwestland.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ)
CIZ Rijswijk 088 - 789 14 20
Landelijk: www.ciz.nl 
 
Zorgloket wonen, zorg en welzijn 
Uw gemeente heeft een (Wmo-) 
zorgloket voor informatie en 
advies.

WMO Gemeente Delft 
14 - 015
www.delft.nl/wmo

WMO Gemeente Pijnacker 
Nootdorp
14 - 015
www.pijnacker-nootdorp.nl/ 
loketten/product/wet-
maatschappelijke-ondersteuning-
wmo.htm

Wmo-loket Lansingerland 
www.lansingerland.nl/wmo

CAK
www.hetcak.nl
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