Palliatieve Zorg
Omschrijving
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.
Bij palliatieve zorg:
•
•
•
•
•
•
•
•

is er aandacht voor pijn en andere belastende symptomen;
wordt sterven gezien als een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of
versneld wordt;
wordt ook psychologische en geestelijke ondersteuning geboden;
worden patiënten ondersteund om zo actief mogelijk te blijven leven;
is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte
van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
wordt vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan behoeften van patiënten en
naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook aan de
ondersteuningsbehoeften van de naasten na het overlijden van de patiënt;
zal de kwaliteit van leven verbeteren, en kan ook een positieve invloed op het verloop
van de ziekte uitgeoefend worden;
kan al vroeg in het ziektetraject gestart worden, soms in combinatie met therapieën
die bedoeld zijn om het leven te verlengen, zoals chemotherapie of radiotherapie, en
in combinatie met onderzoeken die nodig zijn om complicaties vast te stellen en te
behandelen.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
Terminale zorg ontvangen patiënten die een levensverwachting hebben van drie maanden of
minder. Bij deze vorm van zorg worden nare ziekteverschijnselen tegengegaan, zoals pijn,
jeuk of benauwdheid. Ook wordt er steun geboden voor geestelijke klachten, zoals angst of
depressiviteit. Verder worden maatregelen getroffen om de laatste levensfase van de patiënt
zo goed mogelijk te laten verlopen.
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Palliatieve zorg heeft niet als doel om de patiënt te genezen. Deze zorg wordt toegepast
wanneer de patiënt niet meer kan genezen. Het doel is echter om de patiënt een zo lang
mogelijk leven te geven met een goede kwaliteit van leven. Dit gaat volgens de eigen
wensen en keuzes van de patiënt. Er wordt geprobeerd om ongemakken te voorkomen en
klachten te verlichten.
Er zijn dus wel overeenkomsten tussen terminale en palliatieve zorg, maar er is een groot
verschil: de palliatieve fase kan veel langer duren (soms jaren), terwijl de terminale fase vaak
kort is. Het doel van palliatieve zorg is dan ook om een goede kwaliteit van leven aan de
patiënt te geven over een zo lang mogelijke periode, terwijl bij terminale zorg meer nadruk
ligt op laatste levensfase.

Eigen bijdrage?
Palliatieve zorg wordt meestal vergoed via uw zorgverzekering. Voor zorg die uw
zorgverzekeraar vergoedt, betaalt u wel (meestal) een eigen risico. U hoeft geen eigen risico
te betalen voor verpleging en verzorging thuis en voor zorg door uw huisarts.
Het kan zijn dat u al zorg thuis of in het verpleeghuis krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg.
Het CIZ is de organisatie die deze indicatie afgeeft.
Valt de zorg die u krijgt al onder de Wet Langdurige Zorg? Dan geldt dit ook voor uw
palliatieve zorg. Alleen als u in het ziekenhuis ligt. Wordt uw zorg daar wel door de
zorgverzekeraar vergoed.
Voor zorg vanuit de Wlz geldt dat de cliënt een gedeelte van de kosten zelf dient te betalen.
Deze kosten staan bekend als de ‘eigen bijdrage’ en zijn van toepassing voor iedereen van
18 jaar en ouder die zorg uit de Wlz ontvangt. Dat geldt dus ook voor PTZ.
Hoe hoog de eigen bijdrage is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van
het inkomen en vermogen van de cliënt, de gezinssituatie van de cliënt en de zorg die wordt
geleverd aan de cliënt.

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.

Indicatie nodig
Bij vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis is geen indicatie nodig.
Voor de overige vormen van palliatieve zorg zie hieronder.

Waar kunt u palliatieve zorg krijgen
•
•
•

Vanuit de ZVW
Vanuit een tijdelijke WLZ subsidieregeling eerstelijnsverblijf
Vanuit de WLZ

Palliatieve zorg vanuit de ZVW is voor:
• patiënten die geen WLZ-indicatie hebben en die zorg in thuissituatie willen hebben;
• patiënten die geen WLZ-indicatie hebben en die zorg in een hospice zonder WTZItoelating willen hebben.
Als de behandelend arts van de patiënt vaststelt dat de geschatte levensverwachting minder
is dan drie maanden, kijkt een wijkverpleegkundige naar de omvang van de palliatieve zorg
en beschrijft dit in het zorgplan. Hoe lang de patiënt deze zorg krijgt, is afhankelijk van de
afspraken die zorgverzekeraars met zorgaanbieders hebben gemaakt.
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Deze zorg is ook mogelijk met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit moet je wel zelf
aanvragen.

Palliatieve zorg vanuit de tijdelijke WLZ-subsidieregeling eerstelijnsverblijf is voor:
• patiënten die zorg in een zorginstelling willen en die geen WLZ indicatie hebben;
• patiënten die zorg in een zorginstelling willen en die wonen in een kleinschalig
wooninitiatief.
In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) staat dat je een subsidie kunt krijgen voor
eerstelijnsverblijf in een zorginstelling als dat noodzakelijk is. Je kunt deze subsidie
aanvragen bij het Centrum Indicatie Zorginstelling (CIZ). Zij bepalen ook of je hiervoor in
aanmerking komt. De indicatie die je eventueel van het CIZ ontvangt, is drie jaar geldig.
Patiënten met een indicatie van het CIZ kunnen naar een zorgaanbieder met een WTZItoelating voor verblijf.
Binnen de subsidieregeling eerstelijns verblijf is het niet mogelijk om zorg via een Persoons
Gebonden Budget, Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis te ontvangen.

Palliatieve zorg vanuit de WLZ is voor:
• patiënten die al een WLZ-indicatie hebben en verblijven in een zorginstelling
Deze patiënten krijgen in de laatste periode van hun leven de noodzakelijke zorg op basis
van het zorgprofiel dat ze al hadden. De zorg aan het eind van het leven is een onderdeel
van de taken van de zorginstelling. Om deze zorg te krijgen moet de patiënt aan een aantal
voorwaarden voldoen:
•
•
•
•

De patiënt heeft dringend behoefte aan intensieve 24-uurszorg die in het bestaande
toegekende zorgprofiel niet mogelijk is.
De patiënt heeft last van zware pijn, verwardheid, benauwdheid en/of onrust en het is
belangrijk dit te bestrijden.
Het gaat om complexe zorg. Er is inzet nodig van meerdere disciplines en het is
belangrijk dat er continue zorg kan worden geboden.
patiënten die al een WLZ-indicatie hebben en niet in een WLZ-instelling wonen, maar
thuis of in een kleinschalig wooninitiatief verblijven.

Het CIZ kan deze cliënten een zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve PTZ
meegeven. Dit gebeurt op basis van een verklaring van de behandelend arts. Hiervoor hoeft
niet te worden voldaan aan voorwaarden

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen (VPTZ)
VPTZ vrijwilligers komen bij de cliënt in huis. Tevens zijn zij te vinden in diverse
zorginstellingen in de regio.
Zo kunnen mensen ook intramuraal in de eigen beschermde omgeving blijven. Met alle
aandacht en zorg, waardoor de kwaliteit in de laatste levensfase zo goed mogelijk wordt
gewaarborgd. Er kunnen afspraken worden gemaakt om gespecialiseerde vrijwilligers
intramuraal in te kunnen zetten, als waardevolle aanvulling op de verzorgenden en naasten.
De geboden zorg is kosteloos en kan op korte termijn worden gerealiseerd.
24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar
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VPTZ West-Brabant & Tholen
Postadres:
Postbus 334
4600 AH Bergen op Zoom
Telefoon:
06-51498069
Website:
www.vptz-westbrabanttholen.nl
Email:
info@vptz-westbrabanttholen.nl

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Werken met vrijwilligers:
Surplus
Adres:
van leuvenaarstraat 1
4811 VH Breda
Contactpersoon:
06-28121548 (Lydia van Doremalen intramurale terminale zorg))
Email:
l.vandoremalen@surplus.nl
Website:
www.surplus.nl
Avoord AanHuis
Adres:

San Francescolaan 1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220 ( gratis, breikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00)
Email:
avoordaanhuis@avoord.nl
Website
www.avoord.nl
Zie ook Hospice Marianahof bij de Hospicevoorzieningen
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Werken met indicatie:
Thebe Thuiszorg
Adres:
Postbus 9757
4801 LW Breda
Telefoon:
0900-8122
Email:
info@thebe.nl
Website:
www.thebe.nl
Folder beschikbaar: nee
Surplus
Adres:

Pastoor van Kessellaan 7
4761 BH Zevenbergen
Telefoon:
0168-323350
Email:
info@surplusgroep.nl
Website:
www.surplusgroep.nl
Folder beschikbaar: Ja
Woonzorgcomplexen via Avoord
Adres:
Postbus 10001
4870 PH Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220
Email:
avoordaanhuis@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar: ja

Informatieve websites:
Via internet is er veel te vinden over palliatieve (terminale) zorg en de verschillende vormen
van zorg.
Zo is er www.palliatievezorg.verzamelgids.nl dat een uitgebreid overzicht geeft van niet
alleen de vormen van zorg maar ook onderwerpen behandeld waarmee men te maken kunt
krijgen.
Maar ook hulp bij het kiezen is mogelijk via bijvoorbeeld www.kiesbeter.nl of www.vptz.nl ,
www.agora.nl, www.nivel.nl, www.ongeneeslijk.nl.
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