Deze informatiefolder is bedoeld om
vragen op het gebied van palliatieve
zorg te beantwoorden.
Palliatieve zorg
betreft alle zorg, die gericht is op
het behouden van de kwaliteit van
leven en het verlichten van het lijden
van mensen in de laatste fase van
het leven. Naast bestrijding van
lichamelijke klachten is ook aandacht
voor emotionele, psycho-sociale en
zingevende aspecten.
Informatie over uw ziekte
Een gesprek met uw behandelend
arts kan u en uw naasten inzicht
geven in de verwachtingen omtrent
het verloop van uw aandoening.
Zorg dat u een naaste meeneemt,
die u kan ondersteunen en
aanvullen. In het gesprek kunt u
vragen stellen over de behandeling
van uw klachten en wat er gebeurt
als u hier niet voor kiest.
Ook kunt u vragen om vervolggesprekken thuis (Advies, Instructie
& Voorlichting) met een
verpleegkundige van de thuiszorg.
In deze gesprekken kunt u terecht
met vragen als: Welke problemen
zijn te verwachten? Bij wie kan ik
terecht bij pijn of andere klachten?
Welke rol kunnen huisarts &
thuiszorg spelen in de zorg thuis?
Welke ondersteuning is mogelijk

voor mij en mijn naasten? Waar kan
ik terecht als het thuis niet meer
gaat?
Voor deze vervolggesprekken is
geen eigen bijdrage of een indicatie
nodig.
Welke zorg kan worden verleend?
De thuiszorg biedt professionele
dienstverlening aan huis, van
eenvoudige verzorging tot zeer
gespecialiseerde verpleging.
Zonodig zetten zij nachtzorg in. U
kunt bij hen ook hulpmiddelen huren
zoals een hoog-laag bed, toiletstoel .
De vrijwilligers van de thuishulpcentrale bieden u en uw naasten
met hun aanwezigheid steun, als
aanvulling op de zorg thuis.
De familie en vrienden die u

ondersteuning geven en helpen,
worden mantelzorgers genoemd.
Met vragen kunnen zij terecht bij
het steunpunt mantelzorg.
Bij uw huisarts kunt u altijd terecht
voor behandeling van lichamelijke
klachten, maar ook voor
psychosociale ondersteuning.
Daarnaast kunt u ook een gesprek
met een priester ( van de eigen
parochie) of een pastoraal werkende
(van het zorgcentrum) of een

maatschappelijk werkende
aanvragen.
Wanneer u niet meer thuis kunt of
wilt blijven, is ook verblijf en zorg
elders mogelijk.
In verpleeg- en zorgcentra speelt de
zorgcoördinator of contactverzorgende een grote rol in de
palliatieve zorg
Het Franciscus hospice – een
(t)huis waar mensen in de laatste
levensfase kunnen verblijven – geeft
zorg “zoals thuis” met 24 uurs
aanwezigheid van professionele
hulpverleners van de thuiszorg &
vrijwilligers.
Om de professionele zorgverlening
te starten en te bekostigen heeft u
een indicatie nodig van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Medewerkers van dit orgaan
beoordelen uw zorgvraag en
indiceren de gewenste inzet van
zorg.
Noot: Voor ondersteuning door
vrijwilligers heeft u geen indicatie nodig.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen, dan kunt u met uw
vragen altijd terecht bij uw (huis)arts
of de medewerkers van de afdeling
/ zorgorganisatie, waar u verblijft of
die u zorg verlenen.
Ook kunt u telefonisch contact

opnemen met de onderstaande
instellingen. Voor meer
zorgaanbieders kunt u terecht bij het
Zorgkantoor Noord & Midden
Limburg tel. 077-3879399 of
het Zorgkantoor Zuidoost Brabant
tel. 013-5949336
Centrum Indicatiestelling Zorg
CIZ Veldhoven
tel: (040) 2549999
CIZ Grubbenvorst
Tel. (077) 320 96 00.
Ziekenhuis
Sint Jans Gasthuis
tel. 0495-572100
internet: www.sjgweert.nl
Hospice
Franciscus hospice
telefoon 0495-498977
internet: www.franciscushospice.nl
Informele Zorg/VPTZ/mantelzorg
Thuishulpcentrale Midden Limburg
077-3231130
Stichting Eindzorg (gemeente Cranendonck)

06 471 404 00.
Thuiszorgorganisaties
Thuiszorg Land van Horne
tel. 0800-3333888
internet: www.landvanhorne.nl
Groene Kruis Thuiszorg regio Weert-Helden
tel. 0475-373777
internet: www.dezorggroep.nl
Verpleeghuis & zorgcentra
Stichting Land van Horne
internet: www.landvanhorne.nl
Voor informatie:0800 - 3333888

Algemene informatie
Integraal kankercentrum Limburg
tel: 043-3254059
Internet: www.Ikcnet.nl of www.kankerwiehelpt.nl
Nederlandse Federatie van Kanker
patiëntenverenigingen.
tel.030-3916091
internet: www.kankerinfo.nl
Vrijwillige PalliatieveTerminale zorg Nederland
Internet: www.vptz-nederland.nl
Instellingen voor psychosociale begeleiding.
Internet: www.ipso.nl
Steunpunt mantelzorg
Internet: www.informelezorg.org
- Weert tel: 0495-697900
- Nederweert tel: 0495 -633504
Samen Werken in palliatieve zorg binnen de
zorgketen Land van Weert is een
gezamenlijk initiatief van het Huis voor de
Zorg, Stichting Land van Horne, het Sint
Jans Gasthuis Weert, Huisartsengroep
Weert, De Zorggroep (Groene Kruis
Thuiszorg regio Weert/Helden), Integraal
Kankercentrum Limburg, Franciscus
Hospice Weert, Thuishulpcentrale Midden
Limburg en het Zorgkantoor Noord & Midden
Limburg.
Met het initiatief wordt beoogd een op de
vraag van de cliënt afgestemd zorgaanbod
te realiseren in het Land van Weert.
Voor nadere informatie over het netwerk
Palliatieve Zorg kunt u in contact treden met
de heer Theo Peters, netwerkcoördinator.
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