PALLIATIEVE ZORG

Beschrijving
Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan men lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn en/of
wanneer men stervende is. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee
men tijdens het vervolg van de ziekte te maken kan krijgen, maar ook is er aandacht voor de
psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij u en uw naasten kunnen
voordoen. Zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Een comfortabel ziekte- en sterfbed is
ten alle tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.
Niet de genezing is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven.
Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën
die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook
(medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te
begrijpen en te behandelen.
Palliatieve zorg kan thuis plaats vinden maar ook in een verzorgingshuis, in een
verpleeghuis, in een ziekenhuis op een palliatieve afdeling maar ook in een hospice of bijnathuis-huis. Deze hospice voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste
levensfase om wat voor reden dan ook niet in het ziekenhuis of thuis kunnen/willen
verblijven. Voor meer informatie over palliatieve zorg verwijzen wij u naar
www.palliatievezorg.nl

Voor wie is Palliatieve Zorg bedoeld?
In het algemeen is palliatieve zorg voor mensen waarbij de medische mogelijkheden om een
ziek(t)e te genezen beperkt of uitgeput zijn.

Heb ik een indicatie nodig?
Palliatieve zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de
zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de situatie.
U heeft een indicatie voor Wlz-zorg
Terminale zorg thuis of in een hospice wordt betaald uit de Wlz. Dit kan bij alle vormen (pgb,
modulair pakket thuis of volledig pakket thuis). De zorgaanbieder kan zo nodig extra budget
bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer u zelf zorg inkoopt met een pgb kunt u zelf extra
budget aanvragen bij het zorgkantoor.
Terminale zorg in een verpleeghuis wordt betaald vanuit de Wlz als onderdeel van uw
zorgprofiel.
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Terminale zorg in het ziekenhuis wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, ook als u een
Wlz-indicatie heeft.

U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg
Terminale zorg wordt dan altijd vergoed vanuit de zorgverzekering. De zorg is op
verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een
verpleeghuis of in een ziekenhuis.

Wat is de eigen bijdrage?
Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage, ook als het om terminale zorg gaat.
Voor terminale zorg vanuit de zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Krijgt u de zorg
in een hospice? Dan wordt meestal wel een vergoeding gevraagd voor de extra kosten,
zoals eten en drinken. Het hospice zal hierover meer informatie geven.

Contactgegevens
VPTZ West-Brabant & Tholen
Website: www.vptz-westbrabanttholen.nl
Telefoon: 06-51498069

Surplus
Website: www.surplus.nl/expertise/palliatieve-zorg/
Telefoon: 06-28121548

Avoord
Website: https://www.avoord.nl/zorg-van-avoord/zorg-van-avoord
Telefoon: 0800-2200220

Thebe
Website: https://www.thebe.nl/zorg-thuis/palliatieve-zorg/
Telefoon: 0900-8122
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