
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 bij het netwerk aangesloten 
organisaties, die palliatieve zorg verlenen, 
zijn door het Netwerk Palliatieve Zorg 
voor u gebundeld in deze Regionale 
Informatiegids.

Heeft u vragen? Neem contact op met: Janine van Walraven, netwerkcoördinator

Netwerk Palliatieve Zorg Regio Rivierengebied, jwalraven@szr.nl,

www.netwerkpalliatievezorg.nl/rivierengebied

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

Rivierengebied



• STMR
STMR biedt in de gebieden 
Rivierenland, de Betuwe, 
Bommelerwaard en de Gemeente 
Arnhem dienstverlening op het 
gebied van wonen, welzijn, (thuis)
zorg en services. Dit doen wij 
direct bij u thuis of dichtbij in de 
eigen wijk.

Van verzorging en 
thuisverpleging tot 
maatschappelijk werk, 
begeleiding in huis en 
gespecialiseerde zorg thuis. 
Naast onze thuiszorg krijgt u 
ook bij een chronische ziekten 
als astma, copd of diabetes of na 
een operatie de juiste verzorging, 
zonder dat u daarvoor uw 
huis uit hoeft. Sterker nog, 
ons Team Gespecialiseerde 
Verpleging (TGV) zorgt ervoor 
dat u in uw eigen omgeving de 
specialistische zorg krijgt die u 
normaal in het ziekenhuis krijgt.

Ook voor zorg in de laatste 
levensfase ondersteunen 
wij u in uw vertrouwde 
omgeving. Gespecialiseerd 
verpleegkundigen op het gebied 
van oncologie en palliatieve 
zorg besteden aandacht aan 
lichamelijke, psychische en 
sociale dimensies van het ziek 
zijn. Daarnaast zijn zij in staat 
in te gaan op levensvragen. Zij 
stemmen de zorg en begeleiding 
af op veerkracht waarmee u met 
uw situatie omgaat.

STMR
0900 - 8433
www.stmr.nl

•  Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg geeft
ondersteuning of advies aan de
mantelzorger. Aan deze 
onder- steuning zijn geen 
kosten verbonden. Het 
Steunpunt Mantelzorg biedt 
informatie over ziektebeelden, 
zorgvoorzieningen, financiële 
regelingen, praktische hulp en 
emotionele ondersteuning (een 
persoonlijk gesprek met een 
consulent).
In onderstaande gemeenten
kunt u terecht:

Steunpunt Mantelzorg Tiel
0344 - 611 566
Elk Welzijn Culemborg
0345 - 515 227
Bommelerwaard
0418 - 634 231
Steunpunt welzijn West Betuwe
0345 - 573 688
Adviespunt Neder – Betuwe
0344 - 625 106
Welzijn West Maas en Waal
www.mantelzorgwestmaasenwaal.nl
Welzijn Rivierstroom
0344 - 602 337

• Hospice Nocturne  
Culemborg
Hospice Nocturne is een 
Bijna-Thuis-Huis. Er zijn 
drie gastenkamers. U heeft 
de beschikking over een 
eigen kamer, hooglaagbed, 
nachtkastje en TV. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om 
de kamer persoonlijk 
aan te kleden. Er is een 
gemeenschappelijke huiskamer 
en er is logeermogelijkheid 

voor de familie. In het hospice 
zijn vrijwilligers aanwezig, die 
speciaal geschoold zijn op het 
gebied van terminale zorg. Er 
is, zowel ’s nachts als overdag, 
een nauwe samenwerking met 
de thuiszorg. De medische zorg 
blijft in handen van de huisarts. 
De verpleegkundige zorg is de 
verantwoordelijkheid van de 
thuiszorg.

Hospice Nocturne
Gershwinhof 10
4102 DK Culemborg
0345 - 514 461 of
06 - 2004 7068 of
06 - 1235 9745
www.vptzculemborg.nl

• Hospice Tiel
Hospice Tiel is onderdeel van
SZR (Stichting Zorgcentra 
Rivierenland) en is
gevestigd op locatie Vrijthof te
Tiel. Het hospice is kleinschalig
van opzet met vijf een-
persoonskamers en een 
gezamenlijke huiskamer met 
keukenfaciliteiten. De kamers 
zijn standaard voorzien van een 
hooglaagbed, nachtkastje, TV-
DVD, koelkast en kledingkast. 
De overige inrichting vindt in 
overleg met u en/of uw naasten 
plaats. Uw wens is, binnen onze 
mogelijkheden, uitgangspunt 
voor de zorgverlening.
Het hospice geeft 24 uurszorg 
door bevoegde beroepskrachten 
en is gericht op cliënten die 
ziekenhuis-, verpleeghuis-, 
of intensieve thuiszorg nodig 
hebben. Er is een nauwe 



intensieve zorg) te bieden. Ook 
voor de betrokken familie of 
mantelzorg is aandacht. Samen 
met hen kijken we naar wat nodig 
is en wat het Anker daarin kan 
bieden .

Zorgcentrum ’t Anker, Kesteren
Schenkhofstraat 11
4041 CA Kesteren
0488 - 483 250
www.ankerzorg.nl 

• Zorggroep Maas & Waal
Zorglocatie Waelwick
ZMW Revalidatie- en 
Behandelcentrum (locatie 
Waelwick) beschikt over twee 
kamers voor palliatieve zorg, 
waar een eigen sfeer en 
huiselijke omgeving gecreëerd 
kan worden.
De zorg en ondersteuning met 
persoonlijke aandacht voor 
de cliënt en de naaste wordt 
geleverd door een team van 

samenwerking met het 
naastgelegen Ziekenhuis 
Rivierenland Tiel. Het hospice 
beschikt over een vaste 
groep vrijwilligers, die extra 
ondersteuning bieden aan
u en uw naasten. U kunt gebruik
maken van alle voorzieningen die
locatie Vrijthof te bieden heeft.

Hospice Tiel
Burgemeester Meslaan 49
4003 CA Tiel
0344 - 671 390
www.szr.nl

• Thuiszorg door SZR
SZR (Stichting Zorgcentra 
Rivierenland) biedt, naast zorg 
in zorgcentra, ook zorg en 
dienstverlening aan cliënten
thuis rondom Tiel en 
Geldermalsen. U kunt hierover 
contact opnemen met het Zorg 
Adviespunt.
Zorg Adviespunt SZR
0800 - 0588
www.szr.nl

• Zorgcentrum ’t Anker
Zorgcentrum ’t Anker is 
een protestant christelijk 
zorgcentrum op reformatorische 
grondslag voor wonen, welzijn 
en zorg aan ouderen. Het 
Anker biedt somatische zorg, 
verpleeghuiszorg en zorg in de 
thuissituatie. Daarnaast is er ook 
dagverzorging en dagbesteding. 
Het Anker biedt zorg in de laatste 
levensfase. Het Anker heeft 
de expertise en beschikt over 
de faciliteiten om deze (vaak 

deskundigen: een specialist 
ouderengeneeskunde, 
verpleegkundigen en 
verzorgenden, een psycholoog, 
diverse therapeuten, 
maatschappelijk werker en een 
geestelijke verzorger.

ZMW Thuiszorgteam
Zorggroep Maas & Waal vindt 
het belangrijk dat de cliënt zo 
lang als mogelijk kan blijven 
wonen in zijn/haar vertrouwde 
omgeving. De zorggroep beschikt 
ook over een ZMW thuiszorgteam 
dat verpleging, verzorging, 
begeleiding, behandeling en 
huishoudelijke hulp biedt in de 
gemeenten West Maas en Waal, 
Druten en Beuningen.

Zorggroep Maas & Waal
Rozenstraat 10, 6658 WX
Beneden Leeuwen
0487 - 599 666
klantenservice@zmw.nl.
www.zmw.nl

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



• Zorgcentra De Betuwe
Zorgcentra De Betuwe biedt
diverse vormen van zorg aan, 
zowel bij u thuis als op onze 
negen locaties dichtbij u in 
de buurt in de gemeenten 
Culemborg, Buren, Neder-
Betuwe en Tiel.

Als u ziek bent, kunt u rekenen 
op zorg. Uiteraard geldt dat ook 
in de laatste fase van uw leven. 
Weet u dat u terminaal ziek bent 
en vindt u het prettig de laatste 
fase van uw leven in uw eigen 
vertrouwde omgeving door te 
brengen, dan kunt u op ons 
rekenen. Als u dat wenst kunnen 
onze medewerkers u in die 
situatie bijstaan en begeleiden. 
Ze hebben daarvoor de kennis en 
maken het u graag gemakkelijk 
in deze periode van uw leven. 

Wij doen er alles aan om het u zo 
comfortabel mogelijk te maken 
en hebben oog voor u, maar ook 
voor uw familie en vrienden. In 
overleg met uw huisarts helpen 
onze professionele zorgverleners 
u graag op een van onze locaties 
of bij u thuis.

Zorgcentra De Betuwe
0800 - 773 34 44 (gratis)
info@stzdb.nl
www.zorgcentradebetuwe.nl

• Ziekenhuis Rivierenland
Als het voor u noodzakelijk is
om in het ziekenhuis palliatieve
zorg te ontvangen, dan is dat
mogelijk. Onze professionele
zorgverleners zijn op de hoogte
van alle ontwikkelingen. We
spannen ons in om u maximaal
te ondersteunen. 

Ziekenhuis Rivierenland
President Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
0344 - 674 911
www.zrt.nl
 
• Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg Nederland 
(VPTZ)
Vrijwilligers van de VPTZ bieden
u en uw naasten en familie tijd,
aandacht en ondersteuning in  
de thuissituatie. Zo krijgt de 
mantelzorg de gelegenheid 
om even rust te nemen of 
een boodschap te doen. De 
vrijwilligers zijn geschoold
in de palliatief terminale zorg-
verlening. Zij verrichten geen
medische, verpleegkundige of
zwaar huishoudelijke taken. De
ondersteuning is gratis en kan
aangevraagd worden bij een 
VPTZ-organisatie bij u in  
de buurt.

VPTZ
www.vptz.nl
Culemborg: 
06 - 2004 7068 of 06 - 1235 9745
Geldermalsen, Neerijnen:
06 - 2949 0986 of 06 - 2948 2233 
Tiel-Buren-Neder Betuwe: 
06 - 5371 5525
Maas en Waal te Druten: 
06 - 5571 1723 
Bommelerwaard: 
06 - 1049 4120 
 
 
• Palliatieve zorg voor 
kinderen
Algemene informatie:  
www.kinderpalliatief.nl
 
 
• Begeleiding bij 
levensvragen
Centrum voor levensvragen 
Rivierengebied
Voor inzet geestelijke verzorgers 
uit de regio. 
085 - 40 00 021
www.centrumvoorlevensvragen.nl/
rivierengebied
rivierengebied@
centrumvoorlevensvragen.nl 
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