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

-Lao Tse-

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

Utrecht Zuid

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 kwali- 
teit 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, IJssel-
stein, 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 en wisselen ervaringen 
uit. Netwerkpartners komen samen om 
onderling hun kennis af te stemmen, 
zorg te vernieuwen en deskundigheid van 
zorgverleners te verbeteren. Zij willen 
dat patiënten optimale zorg in de laatste 
levensfase krijgen, met maximale steun en 
inspraak en met een verblijf op de meest 
aangename plek. Netwerkcoördinatoren 
zijn Nienke Goemaat en Josefien Jeninga. 
Zij stellen zich in dit katern voor.

Voor algemene vragen kunt u bellen naar Nienke 06 - 1270 7154 of Josefien 06 - 2050 9506  

of mailen naar n.goemaat@zorgspectrum.nl of j.jeninga@zorgspectrum.nl



Bij alle zorg en ook bij palliatieve zorg is het 
noodzakelijk dat patiënten en naasten invloed 
hebben op de zorg die zij krijgen en ook op de 
keuzes die door organisaties worden gemaakt 
om kwaliteit van zorg  te verbeteren. We werken 
immers voor hun welbevinden.
 
Waar hebben patiënten en naasten het meest 
behoefte aan (en waaraan niet)? Wat voor 
verbetering in palliatieve zorg zouden patiënten 
en naasten graag zien? Welk onderzoek vinden 
patiënten en naasten belangrijk en willen ze daar 
aan meedoen? Welke knelpunten willen patiënten 
en naasten aan de orde stellen bij degenen die zorg 
en begeleiding leveren?
Voor al die bijdragen moet er dus overleg geregeld 
zijn. 

Op organisatieniveau hebben de meeste 
organisaties cliëntenraden. Op bovenregionaal 
niveau heeft het ‘Consortium palliatieve zorg 
Septet’ een patiënten/naastenraad. Hier wordt 
met beleidsmakers en managers gesproken over 
knelpunten en wensen in de zorg. 
De inspraak van patiënten en naasten wordt steeds 
beter geregeld. 
Zij worden ook actief benaderd om een mening te 
geven.

Inspraak is een nogal breed begrip, het ligt in de 
praktijk ook aan een onderwerp in welke mate een 
patiënt of naaste mee kan denken of daadwerkelijk 
de koers mee kan bepalen.
Ook is niet iedere patiënt of naaste in hetzelfde 
onderwerp geïnteresseerd of fit genoeg om aan 
vergaderingen deel te nemen. Het motto is in elk 
geval: samen optrekken waar het kan, en merkbaar 
iets doen met adviezen van patiënten en naasten.

Inspraak

Geluk ligt soms ook in de aanvaarding van gevoelens  
als boosheid, angst en teleurstelling.

Een lach van iemand die nabij mag zijn, is als een  
bliksemstraal die alles even oplicht.

Zo kan één moment van vreugde ons bevrijden van  
honderd momenten van verdriet.



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

 
Nienke Goemaat 
Nienke is sinds oktober 2019 werkzaam binnen 
het netwerk palliatieve zorg en sinds 1 juni in haar 
nieuwe functie als netwerkcoördinator. Een functie 
die zij samen met Josefien als duo functie vervult.
Nienke heeft veel ervaring in de palliatieve zorg 
als wijkverpleegkundige in de eerste lijn. Om haar 
kennis op het gebied van palliatieve zorg verder 
te ontwikkelen volgde zij de post HBO opleiding 
palliatieve zorg aan de HU. De vele jaren ervaring 
van Nienke in, en uitgebreide kennis over palliatieve 
zorg vormen een mooi fundament om zowel vanuit 
het perspectief van een patiënt en zijn naasten 
als vanuit het perspectief van een professional/
organisatie, de palliatieve zorg in de regio verder 
door te ontwikkelen.
Nienke onderhoudt in de hele regio van beide 
netwerken contacten met de aangesloten 
organisaties bij het netwerk, om hen te 
ondersteunen bij kwaliteitsverbeteringen in de 
palliatieve zorg en transmurale samenwerking 
tussen aangesloten organisaties te versterken.
Het is Nienke haar ambitie om netwerkzorg in de 
regio verder door te ontwikkelen zodat patiënten 
in de palliatieve fase de juiste zorg op de juiste 
plek ontvangen met zo min mogelijk hiaten in de 
samenwerking tussen verschillende organisaties. 
Tevens ambieert Nienke dat de patiënt en zijn 
naasten zich ondersteund voelen op alle domeinen 
van de palliatieve zorg zodat de patiënt, ook als 
genezing niet meer mogelijk is, een zo groot 
mogelijke kwaliteit van leven kan ervaren. 

 
Josefien Jeninga 
Josefien is afgestudeerd aan de Master Innovatie 
in Zorg en Welzijn, met een extra module 
Ketenzorg en Verandermanagement, en heeft 
onderzoek gedaan naar zingevingsvragen in de 
eerstelijnszorg. Daarnaast heeft ze een bachelor 
Communicatiemanagement. Voordat ze in 
juni met Nienke Goemaat een duo vormde als 
netwerkcoördinator werkte ze bij Utrechtzorg, 
een samenwerkingsverband met 80 zorg- en 
welzijnsorganisaties in Utrecht en omstreken. 
Josefien begeleidde diverse projecten, was 
betrokken bij onderzoek en stimuleerde de 
regionale samenwerking. Ook heeft ze een 
ontwikkeltraject voor zorgprofessionals ontworpen 
en begeleid. Tijdens dit traject onderzochten de 
professionals uitdagingen uit de praktijk, om 
hier vervolgens concrete interventies voor te 
ontwikkelen. 
Josefien heeft veel kennis op het gebied van 
zorgvernieuwing en (strategische) organisatie- en 
communicatievraagstukken. Zo vullen Josefien en 
Nienke elkaar goed aan en werken ze samen om 
een sterk netwerk Palliatieve Zorg neer te zetten. 
Josefien’s ambitie is om vanuit gelijkwaardigheid 
een duurzame (regionale) samenwerking tussen 
zorg- en welzijnsorganisaties en zorgopleidingen te 
realiseren, waarbij interdisciplinair samengewerkt 
wordt en zingeving een fundamentele plek heeft.

De nieuwe  
netwerkcoördinatoren 
stellen zich voor



Waar vind ik een mens die woorden vergeet
Zodat ik met hem praten kan.
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• Zorgaanbieders verbonden 
aan 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 Vijfheerenlanden
Ruinkamp 14, 4133 EA Vianen
0347 - 779 844
www.hospicevijfheerenlanden.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
St. 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
p/a Hof van Batenstein 6
4131 HC Vianen
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
085 - 273 02 08  
www.expertcare.nl 
Thuiszorg Geranós 
P/a Utrechtseweg 34
3402 PL IJsselstein
030 - 687 70 55
www.zorgplatform-geranos.nl
Overige
Voor zorg aan ongeneeslijk 
zieke kinderen en hun ouders 
verwijzen we u naar Netwerk 
Integrale Kindzorg Utrecht,  
06 - 3335 3544 www.nikutrecht.nl 
en naar www.kinderpalliatief.nl
 
Voor begeleiding  bij levens- en 
zingevingsvragen verwijzen we u 
naar Centrum voor Levensvragen 
‘Lekstroom’  
085-0043063 of 06-13124494   
www.centrumvoorlevensvragen.nl/
utrechtzuid 

https://centrumvoorlevensvragen.nl/utrechtzuid/
https://centrumvoorlevensvragen.nl/utrechtzuid/

