
“Goede zorg is zorg waar de patient zich 
goed bij voelt, waar hij zich in kan vinden 

en bewust voor gekozen heeft”
Huisarts en patiënt Mirjam in Pal voor u-magazine 10

Palliatieve zorg
in de regio

Gelderse Vallei

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.

Voor wie is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen 
die ongeneeslijk ziek-zijn en hun naasten. 
Palliatieve zorg kan dagen, maanden en 
soms zelfs jaren duren. Het is dus veel 
breder dan terminale zorg of stervensbe-
geleiding. Zodra u te maken krijgt met een 
levensbedreigende ziekte kunt u rekenen 
op zorg en ondersteuning in uw regio.

Netwerk Palliatieve Zorg
Heeft u hulp en ondersteuning nodig? In 

deze regionale informatiegids zijn de or-
ganisaties gebundeld die palliatieve zorg 
verlenen in de regio Gelderse Vallei en 
die u zonder verwijzing kunt benaderen. 
 
Kinderpalliatieve zorg
Palliatieve zorg is ook beschikbaar voor 
kinderen en jongeren met een progres-
sieve ziekte. Het Netwerk Integrale  
Kindzorg heeft een overzicht van samen-
werkingspartners op haar website:  
www.nikzuidoost.nl.

Heeft u vragen? Neem contact op met: Anja Oostveen netwerkcoördinator palliatieve 

zorg, regio Gelderse Vallei, Stationsweg 114, 6711 PZ  Ede, 06 - 5133 3769 (dinsdag en 

donderdag) Netwerkpz@icare.nl



Deze folder is samengesteld 
voor patiënten en naasten die op 
zoek zijn naar de mogelijkheden 
voor zorg en begeleiding wan-
neer het sterven dichtbij komt.

• Huisarts
Natuurlijk is uw huisarts de 
meest aangewezen persoon om 
samen met u uw zorgen, vragen 
en (behandel)wensen te bespre-
ken, als u weet dat u niet meer 
beter wordt. Bespreek op tijd 
met uw familie en de huisarts 
wat uw keuzes zijn, en leg dit 
ook samen vast in bijvoorbeeld 
een behandelwensfomulier of 
wensenboekje. Zo ontstaat er 
duidelijkheid en worden misver-
standen voorkomen. Het helpt 
om twijfels, vragen en andere 
aandachtspunten voorafgaand 
aan een gesprek op papier te 
zetten, of om iemand mee te 
nemen. Meer informatie vindt u 
op onze website onder het kopje 
patiënten en naasten.

• Thuiszorgteams
Er bestaat een sterke voorkeur 
bij mensen om de laatste fase 
van het leven thuis door te 
brengen. Overdag en ‘s nachts 
kunt u verpleging en verzor-
ging thuis ontvangen, ook zeer 
gespecialiseerde zorg zoals 
inzet van pompjes bij pijnbestrij-
ding. Intensieve zorg in de eigen 
woonomgeving is vaak mogelijk 
in overleg met het thuiszorg-
team. Bespreek tijdig of uw 
thuiszorg team ook mogelijk-
heden tot inzet in de nachtelijke 
uren biedt en of de zorg in uw 
situatie te organiseren is.
Agathos Thuiszorg
0318 - 548 265  
www.agathos-thuiszorg.nl
 

Buurtzorg
0900 - 690 69 06 
www.buurtzorgnederland.com
Curadomi Thuiszorg
0318 - 548 265 / www.curadomi.nl
Happy Nurse Veenendaal e.o.
06 - 40791348  
www.happynurse.nl 
HdsZorg
0342 - 405 603 / www.hdszorg.nl 
Icare
0900 - 88 33   
www.icareveluwezuid.nl
Opella Thuiszorg
0318 - 752 222 / www.opella.nl 
Quarijn
0854 - 889 900 / www.quarijn.nl
RST Zorgverleners
0342 - 422 324 / www.rstzorg.nl
Santé Partners
0900 - 821 23 82 / www.vitras.nl 
STMG, palliatief team
088 - 456 09 76 / www.stmg.nl
Vérian
088 - 126 31 26 / www.verian.nl
Vilente Thuiszorg
088 - 0321 366 / www.vilente.nl

• Fysiotherapie
Juist ook in de laatste levens-
fase kan de fysiotherapeut 
bijdragen aan de kwaliteit van 
leven. Te denken valt aan  
ondersteuning bij vermoeidheid  
en benauwdheid.
Regionale Organisatie  
Fysiotherapeuten Gelderse Vallei
0318 - 575 165 / www.rofgv.nl

• Hospicevoorzieningen
Als genezen niet meer moge-
lijk is en het thuis verblijven 
onmogelijk of niet wenselijk 
is, kan een hospicevoorziening 
uitkomst bieden. Een ervaren en 
goed opgeleid team van profes-
sionals en vrijwilligers biedt u 
en uw naasten de mogelijkheid 
in huiselijke omgeving de laatste 

levensfase door te brengen. Een 
aantal hospicevoorzieningen 
biedt de mogelijkheid tot opna-
me met een tijdelijk karakter. 
Deze tijdelijke opname kan voor 
enkele dagen tot enkele weken 
zijn. Dat kan voor uzelf of de-
gene die voor u zorgt soms een 
goede oplossing zijn.

Hospice Barneveld
0342 - 404 000 
www.norschoten.nl
Hospice Bennekom
0318 - 752 424 / www.opella.nl/
hospice-bennekom
Hospice Berkenstein, Veenendaal
0318 - 506 684 
www.vptzberkenstein.nl
Hospice Ede De Olijftak
0318 - 689 999 
www.hospice-ede.nl 
Hospice de Morgenster, Lunteren
0318 - 752 222 / www.opella.nl/
hospice-de-morgenster
Hospice Wageningen-Renkum
0317 - 450 047 / www.hospicewa-
geningenrenkum.nl
Hospice De Wingerd, Amerongen
0343 – 810130 
www.hospice-de-wingerd.nl
Kinderhospice Binnenveld,  
Barneveld
Kinderhospice Binnenveld biedt 
vooral respijtzorg aan kinderen 
met een intensieve lichamelijke 
zorgvraag tussen 0-18 jaar.
0342 - 4052 01 
www.kinderhospicebinnenveld.nl 
Netwerkpartner Netwerk  
Integrale Kindzorg Zuidoost.

• Vrijwilligers Palliatieve 
Zorg 
Goed opgeleide vrijwilligers 
zetten zich in om de zorg 
thuis, binnen een verpleeghuis 
of woonzorgvoorziening en 
hospicevoorziening zo goed 



mogelijk te laten verlopen. Zij 
kunnen u en uw naasten hulp en 
aandacht bieden om het sterven 
in de eigen gekozen omgeving 
beter mogelijk te maken. Deze 
hulp is gratis en kan door 
uzelf, uw naaste, (huis)arts of 
een verpleegkundige worden 
aangevraagd. 
NPV (Nederlandse Patiënten 
Vereniging) 
0318 - 556 015 / www.npvzorg.nl 
Stichting NAbij
085 - 0163333 / www.nabij.nu 
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg)
Barneveld        0342 - 745 004
Ede                   06 - 1502 4908
Veenendaal en  
Rhenen            0318 - 506 684
Wageningen  
en Renkum     06 - 2196 0352

• Psychosociale zorg en 
begeleiding
Onderstaande organisaties bie-
den psychosociale begeleiding 
aan mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en hun naasten. De 
begeleiding is gericht op de 
emotionele, psychologische 
en relationele gevolgen van de 
ziekte. Afhankelijk van uw ver-
zekeringsvoorwaarden of subsi-
dievoorwaarden wordt voor deze 
vorm van hulpverlening een 
bepaalde bijdrage gevraagd.
DandelionZorg, Lunteren:  
biedt coaching, praktische en 
psychosociale begeleiding.
06 - 1003 8522 
www.dandelionzorg.nl
Liefdevol rond Verlies, Wageningen: 
biedt psychosociale onder- 
steuning en spirituele zorg bij 
ziekte, sterven en rouw.
06 - 1365 7553 
www.liefdevolrondverlies.nl

Kei-JIJ Kinder- en jeugdtherapie: 
biedt kinderen, jongeren en het 
gezin psychosociale (therapeu-
tische) ondersteuning bij ziekte, 
sterven en rouw.
06 - 1438 5564 / www.kei-jij.nl 
Netwerkpartner Netwerk  
Integrale Kindzorg Zuidoost.

Zingesprek Wageningen: 
biedt begeleiding en steun  
voor alle betrokkenen bij het  
ongeneeslijk ziek zijn, het ster-
ven en de periode daarna.
06 - 5704 2728 
www.zingesprekwageningen.nl 
Zingesprek Wageningen maakt 
deel uit van Levensvragen in  
de Vallei.
06 - 58885781 
www.levensvragenindevallei.nl 

• Huisbezoeken in de 
palliatieve fase
Een aantal thuiszorgorgani-
saties biedt kosteloos bege-
leidingsgesprekken aan door 
gespecialiseerde wijkverpleeg-
kundigen bij u thuis. De wijkver-
pleegkundigen zijn aanvullend 
geschoold en hebben ervaring 
in de palliatieve zorgverlening. 
Zij geven advies (bij lichamelijke 
en emotionele problemen, over 
praktische hulpmiddelen), voor-
lichting en wijzen u de weg naar 
andere aanvullende zorg als 
dat nodig is. Ook als u nog geen 
directe vorm van zorg nodig 
heeft, kunnen u of uw huisarts 
om deze vorm van ondersteu-
ning vragen.

Agathos Thuiszorg
0318 - 548 265 
www.agathos-thuiszorg.nl
Curadomi Thuiszorg 
0318 - 548 265 / www.curadomi.nl 
Buurtzorg
0900 - 690 69 06 
www.buurtzorgnederland.com 
HdsZorg
0342 - 405 603 / www.hdszorg.nl 
Icare
0900 - 88 33 
www.icareveluwezuid.nl
Opella Thuiszorg
0318 - 752 222 / www.opella.nl 
RST Zorgverleners
0342 - 422 324 / www.rstzorg.nl 
Santé Partners
0900 - 821 23 82 / www.vitras.nl
STMG, palliatief team
088 - 456 09 76 / www.stmg.nl

• Huishoudelijke hulp, 
vervoer, woningaanpas-
sing e.d. 
Bekijk de website van uw 
gemeente bij Wmo loket of 
zorgloket. 

• Informatie en advies 
Onderstaande hulplijnen zijn er 
speciaal om uw zorgen mee te 
delen.
De Luisterlijn
0900 - 0767 / www.deluisterlijn.nl
NPV-Consultatiepunt; voor 
medisch-ethische vragen en voor 
informatie over palliatieve zorg
0318 - 547 888 / www.npvzorg.nl
 
 
 

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



Ongeneeslijk ziek en dan?
Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve 

zorg met patiënten en naasten. Kijk ook eens op

www.palvooru.nl
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Informatie en advieslijn voor 
kinderen en jongeren bij verwerken 
van verlies
0900 - 233 41 41 
www.achterderegenboog.nl 
Mantelzorglijn Agathos/Curadomi
0318 - 547 887
Mantelzorglijn 
030 - 7606055 / www.mantelzorg.nl

• Inloophuis (voor wie ge-
raakt wordt door kanker)
Een veilige plaats waar mensen 
met kanker en hun naasten 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen. Ook 
over verder leven na het overlij-
den van een dierbare.
Toon Hermans Huis Ede
Er zijn speciale activiteiten voor 
kinderen. 06-2216 1969 
www.toonhermanshuisede.nl
Toon Hermans Salon Barneveld
0342 - 750 450 / www.toonher-
manssalonbarneveld.nl
Invitee Veenendaal (diverse loca-
ties afhankelijk van de activiteit)
info@stichtinginvitee.nl  
www.stichtinginvitee.nl

• Café Doodgewoon 
Voor gesprekken over de dood, 
omgaan met ziek zijn, levens-
vragen, kwaliteit van leven 
en rouw. Hier worden actuele 
thema’s over palliatieve zorg 
besproken. Data, locatie en on-
derwerpen worden ook getoond 
op de website van het Netwerk. 
Veenendaal
www.cafedoodgewoonveenendaal.nl

• Mantelzorg 
ondersteuning
Het bieden van emotionele 
steun, informatie en advies bij 
praktische zaken in de palliatie-
ve fase.

Barneveld (Welzijn Barnveld)  
0342 – 745 004
Ede (Malkander) 0318 - 208 080
Renkum (Renkum voor Elkaar) 
088 - 7846369
Renswoude (Dorpsteam)  
0318 - 578150
Rhenen ( Welzijn rivierstroom)  
06 -19426967 / 06 - 45849059 
Scherpenzeel (Welzijn Scherpen
zeel) 06 - 36458191 
Veenendaal (Veens Welzijn)  
0318 - 791050
Wageningen (Solidez)  
0317 - 468 818

• Regionaal Consultatie-
team Palliatieve Zorg
In onze regio is een team met 
speciaal opgeleide artsen en 
verpleegkundigen werkzaam, 
dat door alle zorgprofessionals 
gerraadpleegd kan worden 
om de eigen zorgverlening te 
optimaliseren.
Consultatieteam Palliatieve Zorg 
Vallei & Veluwe
24/7 kosteloos bereikbaar voor 
hulpverleners voor consultatie. 
https://www.iknl.nl/palliatieve- 
zorg/consultatie/consultatieteam

• Ziekenhuis Gelderse 
Vallei
Palliatief team ZGV
De zorgprofessionals binnen 
het ziekenhuis laten zich onder- 
steunen in de palliatieve zorg-
verlening door een gespeciali- 
seerd team zorgverleners uit 
verschillende vakgebieden. 
Naast consultatie biedt het team 

ondersteuning aan patiënten en 
naasten in het ziekenhuis.
Polikliniek Palliatieve Zorg
De polikliniek is voor alle men-
sen met een ongeneeslijke ziek-
te zoals bijvoorbeeld hartfalen, 
kanker of COPD (longziekte). 
www.geldersevallei.nl

• Overige hulpverlening
Er is een groot aanvullend aan-
bod. U kunt hierbij denken aan 
kunstzinnige therapie 
(www.kunstzinnigetherapie.nl), 
complementaire zorg en andere 
vormen van ondersteuning 
(www.kanker.nl).

• Netwerk Palliatieve Zorg 
Voor vragen, aanvullingen, knel-
punten of wijzigingen betreffen-
de palliatieve zorg in de regio 
Gelderse Vallei kunt u contact 
opnemen met de netwerkcoör-
dinator. E: netwerkpz@icare.nl of 
T: 06 - 5133 3769
Voor actuele informatie en 
activiteiten: www.netwerkpallia-
tievezorg.nl/geldersevallei
Het netwerk werkt samen met 
het Netwerk Integrale Kindzorg 
Zuidoost en de Dementie ketens 
in de regio.
Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS 
– Helpdesk Zorgaanbieders
Voor vragen of het melden 
van knelpunten bij het regelen 
van palliatieve zorg. Aan het 
meldpunt kunnen ook goede 
voorbeelden worden doorgege-
ven. E: meldpunt@juisteloket.nl of 
T: 030 - 7897878


