Rivierengebied

Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied

Palliatieve zorg
in de regio

Bent u ongeneeslijk ziek? Dan kunt u een beroep doen op
palliatieve zorg en ondersteuning in uw regio. 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 er 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
stervensbegeleiding.

Netwerk Palliatieve Zorg
Rivierengebied (NPZR)

In deze regionale informatiegids zijn
de organisaties gebundeld die
palliatieve zorg verlenen in de regio
Rivierengebied.
r NPZR

Voor vragen, neem contact op met: Mirjam Bakker, netwerkcoördinato
npzrivierengebied@szr.nl | www.palliaweb.nl/netwerk-rivierengebied

“‘Jij mag kiezen, het is jouw leven, want ook
als je ongeneeslijk ziek bent, wil je je eigen
keuzes maken over de zorg die je krijgt”
t vergroten

Inge Jochem, Kenniscentrum Palliatieve Zorg in Pal voor u - hulpgids Je veerkrach

• Santé Partners

Santé Partners is een grote
thuiszorgorganisatie in MiddenNederland. 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 uw ziek-zijn. Ook
zijn zij in staat in te gaan op
levensvragen. Wij stemmen de
zorg en begeleiding met u af en
werken samen met uw huisarts
en collega’s binnen het team
verpleging. Wij helpen u en
uw mantelzorgers om uw
veerkracht, balans en eigen
regie te versterken.
0900 - 8433
www.santepartners.nl

• Hospice Nocturne
Culemborg

Hospice Nocturne is een
Bijna-Thuis-Huis. Er zijn drie
gastenkamers. U heeft de
beschikking over een eigen
kamer, hoog-laagbed, nachtkastje en tv. Daarnaast is er
de mogelijkheid om uw kamer
persoonlijk aan te kleden. Er
is een gemeenschappelijke
huiskamer en er is logeermogelijkheid voor de familie.
In het hospice werken vrijwilligers, speciaal geschoold op
het gebied van terminale zorg.
Wij werken nauw samen met
de thuiszorg en huisarts.

• Thuiszorg door SZR

Wij vinden het belangrijk dat u
zo lang mogelijk zelfstandig
kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving, ook in de
laatste levensfase. Dat kan met
de professionele thuiszorg van
SZR. Met persoonlijke aandacht
voor u en uw naasten kunt u
rekenen op de best passende
zorg. SZR werkt met zorgteams,
bestaande uit een kleine, vaste
groep verzorgenden en (wijk)
verpleegkundigen in de regio
Tiel en West-Betuwe. Wij werken samen met de huisartsen
en het Hospice Tiel.

0345 - 514 461
www.hospicenocturne.nl

Zorg Adviespunt SZR
0800 - 0588
www.szr.nl

• Hospice Tiel

• Zorgcentrum Anker

Hospice Tiel is gevestigd in
woonzorgcentrum Vrijthof (SZR).
Wij bieden 24 uurszorg voor
mensen in de laatste levensfase, met persoonlijke aandacht,
gericht op kwaliteit van leven
en waardig sterven. Juist op
zo’n kwetsbaar moment is het
belangrijk dat u de beste zorg
krijgt.
Ons team bestaat uit speciaal
geschoolde medewerkers
palliatieve zorg en een vaste
groep vrijwilligers, die u en uw
naasten individuele aandacht
schenken. Er is een nauwe
samenwerking met het naastgelegen Ziekenhuis Rivierenland
Tiel.
0344 - 671 390
www.szr.nl

Zorgcentrum Anker is een
protestants-christelijk zorgcentrum voor wonen, welzijn
en zorg aan ouderen. Het biedt
somatische zorg en verpleeghuiszorg, maar ook dagbesteding. Het Anker beschikt over
de expertise en faciliteiten om
de (vaak intensieve) zorg in de
laatste levensfase te bieden.
Ook is er aandacht voor de
betrokken familie of mantelzorgers.
0488 - 483 250
www.ankerzorg.nl

• Zorggroep Maas & Waal,
locatie Waelwick
ZMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie Waelwick)
beschikt over twee kamers voor
palliatieve zorg, waar een eigen
sfeer en huiselijke omgeving
gecreëerd kan worden. Ons uitgebreide team van deskundigen
levert zorg en ondersteuning
met persoonlijke aandacht voor
de cliënt en zijn naaste(n).
0487 - 599 666
www.zmw.nl

• Zorgcentra De Betuwe

Als u ziek bent, kunt u rekenen
op zorg, ook in de laatste fase
van uw leven. Zorgcentra De
Betuwe kan thuiszorg leveren,
maar biedt ook de mogelijkheid
om de laatste fase van uw leven
op een van onze negen locaties
in de gemeenten Culemborg,
Buren, Neder-Betuwe en Tiel
door te brengen. Onze medewerkers hebben kennis en
ervaring om u, én uw familie
en vrienden, bij te staan en te
begeleiden in deze periode van
uw leven. In overleg met uw
huisarts helpen onze professionele zorgverleners u graag.
800 - 773 34 44
www.zorgcentradebetuwe.nl

• Leliezorggroep
thuiszorg

De thuiszorgteams Culemborg,
Neder-Betuwe en MiddenBetuwe bieden hoogwaardige
palliatieve zorg. Wij hebben
aandacht voor zowel lichamelijke klachten, als psychische en/
of sociale problemen en vragen
rond zingeving die zich voordoen
bij een patiënt en/of naaste(n).
Gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg bieden
kosteloos begeleidingsgesprekken bij u thuis. Onze zorg is
gericht op het zo goed mogelijk
bestrijden van pijn, benauwdheid, verwardheid en angst.
Vanuit onze levensovertuiging
stellen wij dat God het is die
beslist wanneer het levenseinde
daar is. Het leven zal daarom
niet onnodig worden gerekt of
opzettelijk worden verkort.
0900 - 2244777
www.leliezorggroep.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.
0344 - 674 911
www.zrt.nl

• Huisartsen

Uw huisarts is de meest aangewezen persoon om samen
met u uw zorgen, vragen en
(behandel)wensen te bespreken,
als u weet dat u niet meer beter
wordt. Door dit gesprek op tijd
te voeren en uw wensen vast te
leggen ontstaat er duidelijkheid
voor u en uw familie en naasten,
maar ook voor de zorgverleners
om u heen. U kunt dit gesprek
voorbereiden door te kijken op
onderstaande websites. Hier
vindt u informatie die u kan
helpen om, samen met uw
familie of naasten, uw (behandel)wensen te formuleren.
www.thuisarts.nl/levenseinde
www.overpalliatievezorg.nl

Kijk voor actuele informatie op
www.palliaweb.nl/
netwerk-rivierengebied

• Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Nederland
(VPTZ)
Vrijwilligers van VPTZ bieden
u en uw naasten tijd, aandacht
en ondersteuning in de thuissituatie. Zo krijgt de mantelzorg de gelegenheid om even
rust te nemen of bijvoorbeeld
een boodschap te doen. De
vrijwilligers zijn geschoold in
de palliatief terminale zorgverlening. 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.
06 - 53715525
www.vptz.nl

• Wittenbergzorg

Wittenbergzorg biedt in
zorgcentrum De Wittenberg
in Haaften verpleeghuiszorg
in kleinschalige en huiselijke
woonomgevingen, specifiek
voor mensen met dementie
of lichamelijke ondersteuningsvragen. Daarnaast bieden we
Zorg aan Huis. Zowel in het
zorgcentrum als in de zorg
aan huis wordt palliatieve
en terminale zorg geboden,
afgestemd op de wensen van
de cliënt en zijn familie. Met
inzet van deskundig personeel
en aandacht voor de rol van de
mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, proberen wij met
elkaar voor u de beste zorg te
leveren.
0418 - 59 49 00
www.wittenbergzorg.nl

• Buurtzorg

‘Menselijkheid boven bureaucratie’, luidt een motto van
Buurtzorg. Als u thuis zorg
nodig hebt, komen wij niet
alleen verpleegkundige handelingen doen, maar nemen we
ook tijd om u te leren kennen,
u persoonlijk bij te staan en
deskundige zorg te verlenen.
Wij werken in kleine, zelfsturende teams met hooggekwalificeerde verpleegkundigen. Kijk op onze website
of er bij u in de buurt ook een
buurtzorgteam aanwezig is.
www.buurtzorgnederland.com/
contact

• Tot slot enkele
handige links:
Steunpunt mantelzorg:
www.mantelzorg.nl
Palliatieve zorg voor kinderen:
www.nikutrecht.nl
Centrum voor levensvragen
Rivierengebied:
www.centrumvoorlevensvragen.nl/
rivierengebied

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

Palliatieve zorg in de regio is een uitgave van de Zezz Media i.s.m. de regionale Netwerken Palliatieve Zorg.
www.palliatievezorginderegio.nl © Zezz Media 2022

