
INFORMATIEKAART PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve fase: ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar

Patiënt  en naasten    Informatie over palliatieve zorg Wat is palliatieve zorg?
Zorg Informatie voor artsen e.a. zorgverleners Zorg in de regio

Thuis

Informatie en advies van 

palliatief verpleegkundigen

Thuiszorg en terminale 
thuiszorg

Film palliatieve thuiszorg

Hospice of 
palliatieve unit

Ziekenhuis

Palliatieve team/ poli
0341-464004
palliatievezorg@stjansdal.nl

Overlijden

.
Zorg voor 

nabestaanden

Verpleeghuis

Samenwerking en financiering

 PaTz-groepen

 Vrijwillige zorg thuis

 Netwerk palliatieve zorg

 Financiering palliatieve zorg

 Kwaliteitskader palliatieve 

zorg

 PalliArts app: richtlijnen e.d.

 Praktijkteam palliatieve zorg

 Brochure levenseinde

Belangrijke thema’s

 Scholing palliatieve zorg

 Keuzehulp behandelwensen

 Advance care planning

 Hulp bij levensvragen

Vóórdat iemand ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar is

Patiënt    Tijdig nadenken over keuzes in de laatste levensfase en dit met naasten en de huisarts bespreken

Zorg Artsen e.a. zorgverleners stimuleren dat mensen op tijd nadenken over keuzes in de laatste levensfase

Consultatieteams: 
Vallei en Veluwe: 

09000400304

https://www.overpalliatievezorg.nl/
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Filmpjespalliatievezorg
https://www.palliaweb.nl/
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestveluwe/Zorg-in-uw-regio
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestveluwe/Hulpverleners/Advies-Informatie-en-Consultatie
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Film-Ik-blijf-een-poosje-bij-je-zitten
https://www.palliaweb.nl/corona/bedden-vrij-in-hospices
https://www.palliaweb.nl/corona/bedden-vrij-in-hospices
https://www.palliaweb.nl/corona/bedden-vrij-in-hospices
https://www.palliaweb.nl/corona/bedden-vrij-in-hospices
https://palliaweb.nl/nieuws/2020/advance-care-planning-in-de-praktijk
https://palliaweb.nl/nieuws/2020/advance-care-planning-in-de-praktijk
mailto:palliatievezorg@stjansdal.nl
https://www.palliaweb.nl/publicaties/folder-stervensfase
https://www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/oog-voor-naasten
https://www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/oog-voor-naasten
https://www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/oog-voor-naasten
https://www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/oog-voor-naasten
https://www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/oog-voor-naasten
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/themabijeenkomst-palliatieve-zorg-workshop-erwin-mantel/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/themabijeenkomst-palliatieve-zorg-workshop-erwin-mantel/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/themabijeenkomst-palliatieve-zorg-workshop-erwin-mantel/
https://www.palliaweb.nl/zorgpraktijk/patz
https://www.palliaweb.nl/zorgpraktijk/patz
https://www.palliaweb.nl/zorgpraktijk/vrijwilligers-in-de-palliatieve-zorg
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/
https://www.palliaweb.nl/beleid/bekostiging-palliatieve-zorg
https://www.palliaweb.nl/getmedia/02b81c30-d9be-4c51-83bf-deb1260ccf7b/Kwaliteitskader_web-240620.pdf
https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/palliarts
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Praktijkteam-palliatieve-zorg
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/brochure-levenseinde_2016_def.pdf
https://www.palliaweb.nl/onderwijs
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toolkit-advance-care-planning-2017.pdf
https://centrumvoorlevensvragen.nl/
https://levenseinde.patientenfederatie.nl/index.html
http://levenseinde.knmg.nl/
https://www.palliaweb.nl/zorgpraktijk/consultatie


Routekaart COVID-19
<LOGO 

netwerk>

Diagnose COVID-19
Corona en zwakke gezondheid
Samen beslissen: IC, beademing, reanimeren: ja of nee?

Palliatieve thuiszorg

Aandachtspunten voor huisartsen
Hospice of 
palliatieve unit

Ziekenhuis
Palliatieve zorg

Overlijden Nazorg voor 
naasten

Informatie, richtlijn, scholing
• Veiligheidsregio NO Gelderland
• Richtlijn COVID-19 RIVM
• Loket mentale gezondheid IVC
• Richtlijn symptoombestrijding
• Scholing palliatieve zorg bij COVID-19
• Poster omgaan met stress

Advance care planning
 Gesprekshulp huisarts
 Gesprekshulp POH / 

wijkverpleegkundige
 Gesprekshulp ziekenhuis 
 Gesprekshulp patiënten

Communicatie en levensvragen
• Communicatie bij crisis
• Communicatie bij beperkte 

gezondheidsvaardigheden
• Hulp bij levensvragen
• Indicaties hulp bij levensvragen

Verdenking 
Covid-19

Verpleeghuis
Palliatievezorg

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-oud-en-heb-zwakke-gezondheid-en-denk-na-over-behandeling-bij-corona
https://www.palliaweb.nl/getmedia/eeb5bb22-85bc-48cf-a0b2-93a328f7a75e/20200513-Keuzehulp-Samen-beslissen-bij-COVID-19-Versie-(1-1).pdf
https://www.palliaweb.nl/corona/thuiszorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.palliaweb.nl/corona/thuiszorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.palliaweb.nl/corona/thuiszorg-tijdens-corona-uitbraak
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/aandachtspunten-voor-de-huisarts-over-palliatieve-zorg-bij-patienten-met-covid-19,-versie-11-4-20.pdf
https://www.palliaweb.nl/corona/hospicezorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.palliaweb.nl/corona/hospicezorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.palliaweb.nl/corona/hospicezorg-tijdens-corona-uitbraak
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-ben-oud-en-heb-zwakke-gezondheid-en-denk-na-over-behandeling-bij-corona#zorg-in-het-ziekenhuis-bij-corona
https://www.palliaweb.nl/corona/ziekenhuiszorg-tijdens-corona-uitbraak
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/brochure-levenseinde_2016_def.pdf
https://www.palliaweb.nl/getmedia/24737744-e5eb-44fe-b598-1a333da2f8f4/Oog-voor-Naasten-Covid-19-Praktische-handreiking.pdf
https://www.vnog.nl/
https://www.rivm.nl/ivccorona
https://www.rivm.nl/ivccorona
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/20200331_corona_symptoombestrijding_thuissituatie_definitief.pdf
https://www.palliaweb.nl/corona/deskundigheidsbevordering
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/umc-utrecht-poster-zorg-voor-medewerkers.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/handvat-gespreksvoering-met-kwetsbare-patienten-over-behandelwensen_web_2020-04-09.pdf
https://www.hzd.nu/acp-palliatief/$14658/$14670
https://www.youtube.com/watch?v=0_pbMa4MKE8
https://www.patientenfederatie.nl/images/FolderBehandelbeperkingenDef.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/covid-19-communicatie-v2.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/begrijpelijke-communicatie-in-de-palliatieve-coronazorg-1.pdf
https://centrumvoorlevensvragen.nl/
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/corona/formulier-indicatie-gv-1elijn-professional.pdf
https://www.palliaweb.nl/publicaties/leidraad-triage-thuisbehandeling-versus-verwijzen
https://www.waardigheidentrots.nl/corona/?_ga=2.119175241.15913462.1592895912-1457717380.1592895912
https://www.waardigheidentrots.nl/corona/?_ga=2.119175241.15913462.1592895912-1457717380.1592895912
https://www.palliaweb.nl/corona/verpleeghuiszorg


Sociale kaart Palliatieve Zorg NW Veluwe

Netwerk Palliatieve 
Zorg
Netwerk Palliatieve Zorg 
Palliatieve zorg is alles wat gedaan 
kan worden als je ongeneeslijk 
ziek bent. Het wordt ook wel totale 
zorg genoemd: zorg voor lichaam, 
geest en ziel. In het netwerk 
palliatieve zorg Noordwest Veluwe 
werken allerlei organisaties samen 
om de palliatieve zorg zo goed 
mogelijk te organiseren. Het 
netwerk is onderdeel van Gezond 
Veluwe

Coordinator: Willemien Schep
06-36183680

Algemene informatie

Palliatief consultteam
Twijfelt u ergens over of wilt u 
deskundig advies bij palliatieve 
hulpverlening?
Bel het Palliatieteam Valei Veluwe 
Nederland: 0900-0400304
24/7 bereikbaar

Actuele richtlijnen
www.palliaweb.nl

Landelijke en regionale 
informatie overal en op ieder 
moment via de app PalliArts
Download PalliArts op uw telefoon
Voor Android Voor Apple

Covid-zorg
Veluws Ouderen Servicepunt 
(VOS)
Voor alle uitplaatsingen bel 
088-0564444

Tijdelijke Covid opvang herstel: 
Bij toename Covid
•Dillenburg Ermelo 
•Buurtzorgpension Ermelo
•Hospice opname beperkt mogelijk 
in Nunspeet en Ermelo

Coloriet / Sfinx Zeewolde
0320-290909

www.coloriet.nl

Curadomi 0900-2582583
www.curadomi.nl

Thuiszorg Het Centrum 
036-5227462

www.thuiszorghetcentrum.nl

Icare thuiszorg 0900-8833
www.icare.nl

Privazorg Veluwemeer
033-4556762

www.privazorg-veluwemeer.nl

RST zorgverleners 
0342-422324

www.rstzorg.nl

Verian 088-1263126
www.verian.nl

WZU Veluwe           0578-763708
servicepunt@wzuveluwe.nl
www.wzuveluwe.nl

Zorggroep Noordwest Veluwe  
088-0563000

www.znwv.nl 
servicebureau@znwv.nl

24 uurszorg Palliatievezorg
https://www.palliaterm.nl/

06 – 12088802

Hospices

Hospice Jasmijn, Harderwijk
0341-438665

Hospice Nijkerk 
033-2473100

Hospice De Regenboog, 
Nunspeet 
0341-250962

Willem Holtrop Hospice Ermelo
0341-274920

De Rank ’s Heerenloo (VGZ)
088 0367042

Palliatieve team/ poli 
ziekenhuis
0341-464004
palliatievezorg@stjansdal.nl

Vrijwilligers palliatieve 
terminale zorg

Het Venster Nunspeet
0341 - 257 242
www.hetvenster-nunspeet.nl

HEST Ermelo, Putten, Garderen
06-20305539
www.stichtinghest.nl

Hospice Nijkerk Thuis 
033-2473100
www.hospicenijkerk.nl

Welzijn Zeewolde, VPTZ team
www.welzijnzeewolde.nl

ZorgDat Harderwijk/Hierden
www.zorgdat.nl

Begeleiding bij verlies 
en levensvragen
Centrum voor levensvragen
Tel: 06-12498 591 
noordwestveluwe@centrumvoorlev
ensvragen.nl

Thuiszorgorganisaties

Allerzorg 036-5234456
www.allerzorg.nl 

Beweging 3.0 033-4692020
www.beweging3.nl

Buurtzorg 0900-6906906
info@buurtzorgnederland.com 
www.buurtzorgnederland.com

http://www.palliaweb.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.vgz.palliatievezorg&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/palliarts/id1085014950
http://www.coloriet.nl/
http://www.curadomi.nl/
http://www.thuiszorghetcentrum.nl/
http://www.icare.nl/
http://www.privazorg-veluwemeer.nl/
http://www.rstzorg.nl/
http://www.verian.nl/
http://www.wzuveluwe.nl/
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https://www.palliaterm.nl/
https://www.znwv.nl/wonen/hospice-jasmijn/
http://www.hospicenijkerk.nl/
https://www.hospicenunspeet.nl/
http://www.willemholtrophospice.nl/home
https://www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling/themas/palliatieve-zorg
mailto:palliatievezorg@stjansdal.nl
https://www.hetvenster-nunspeet.nl/ik-ben-verwijzer/
http://www.stichtinghest.nl/
http://www.hospicenijkerk.nl/
https://welzijnzeewolde.nl/hulp-mantelzorg/vrijwillige-hulp/
http://www.zorgdat.nl/
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http://www.buurtzorgnederland.com/

