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 de verschillende vormen van hospice voorzieningen verwijzen wij u naar
www.palliatievezorg.nl .
Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
De begrippen palliatief en terminaal worden soms als synoniemen van elkaar gebruikt, wat
niet helemaal terecht is. Meestal beschouwt men zes weken of drie maanden vóór het
overlijden als het begin van de terminale fase. Terminale zorg richt zich specifiek op zorg in
die allerlaatste fase, terwijl palliatieve zorg veelal al in een eerder stadium wordt geboden.

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
•

U kunt palliatieve zorg in een zorginstelling krijgen. Dan is dit de werkwijze:
- U heeft een Wlz-indicatie en u verblijft in een zorginstelling. Dan verleent uw
zorginstelling de zorg zoals vastgelegd in uw zorgprofiel. De zorg wordt vergoed
vanuit de Wet langdurige zorg.
- U heeft geen wlz-indicatie en u wilt de laatste fase in een zorginstelling op de
palliatieve afdeling verblijven. Dan stelt uw behandelend arts een verklaring op
waarin staat dat u palliatieve zorg nodig heeft. De zorginstelling waar u de zorg
gaat ontvangen vraagt deze zorg aan, in opdracht van uw arts. Dit doet de
instelling volgens het aanvraagformulier eerstelijns verblijf.

•

U kunt palliatieve zorg thuis of in een hospice krijgen. Dan is dit de werkwijze:
- U heeft geen Wlz-indicatie. Dan stelt de behandelend arts vast dat u palliatieve
zorg nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor palliatieve zorg op
( u heeft dus geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg). Daarna
bespreekt de wijkverpleegkundige met u en uw naasten welke zorg u nodig heeft.
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-

En waar u deze zorg wilt krijgen: thuis, in een hospice of een bijna-thuis-huis. De
wijkverpleegkundige beschrijft uw zorgbehoefte in een zorgplan. De zorg wordt
vergoed vanuit uw zorgverzekering. Daarnaast wordt een eigen bijdrage van de
bewoners gevraagd. Deze kan per dag variëren van een paar tot enkele tientallen
euro’s. (het hangt af van welk zorgverzekeringspakket u heeft voor eventuele
teruggaven hiervan)
U heeft een Wlz-indicatie maar u verblijft nu (nog) thuis. Dan stelt uw
behandelend arts een verklaring op waarin staat dat u palliatieve zorg nodig heeft.
Op basis van deze verklaring kan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uw
Wlz-indicatie aanpassen in een indicatie voor intensieve palliatieve zorg. Daarna
bespreekt u met het zorgkantoor de mogelijkheden om de zorg thuis of in een
hospice of bijna-thuis-huis te krijgen. U kunt de zorg ook (deels) zelf regelen via
een persoonsgebonden budget. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige
zorg.

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen (VPTZ)
De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen eveneens u van dienst zijn. Ze bieden tijd,
aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers
zijn er voor u, als het er echt om gaat.
De geboden zorg is kosteloos en kan op korte termijn worden gerealiseerd.
24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar
VPTZ West-Brabant & Tholen
Adres:
Postbus 334,
4600 AH Bergen op Zoom
Telefoon:
06 – 1567 0208
Telefoon:
06 514 980 69
Website:
www.vptz-westbrabanttholen.nl
Email:
info@vptz-westbrabanttholen.nl
Contactpersoon Etten-Leur: Terry Verhaeren

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:

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

Locatie Zundert
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Loket:

Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij 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:
Hoom
Adres:
Nieuwe Ginnekenstraat 18
4811 NR Breda
Contactpersoon:
06-28121548 (Lydia van Doremalen regioconsulent VPTZ)
Email:
lvandoremalen@hoomondersteuning.nl
Website
www.hoomondersteuning.nl
Folder beschikbaar: Ja
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
Werken met indicatie:
Thebe Thuiszorg
Adres:
Postbus 9757
4801 LW Breda
Telefoon:
0900-8122
Email:
info@thebe.nl
Website:
www.thebe.nl
Folder beschikbaar: Ja
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
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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 .
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