Maastricht, augustus 2022

Beste heer, mevrouw,
De werkdruk voor huisartsen ligt erg hoog. Bij patiënten in de palliatieve fase wordt de
geboden zorg over het algemeen intensiever. Het regionale Consultatieteam Palliatieve Zorg
van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ (EPZ-M) kan u wellicht een helpende hand
bieden. Het team bestaat uit een groep deskundigen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve
zorg en bestaat uit een internist, een longarts, een oncoloog, twee verpleegkundig specialisten
(i.o.), twee gespecialiseerde verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een geestelijk
verzorger en een coördinator.
Het Consultatieteam Palliatieve Zorg:
•

staat voor een vroegtijdige betrokkenheid bij patiënten en samenwerking met
betrokken zorgprofessionals en instellingen;

•

is telefonisch 24/7 bereikbaar voor vragen over symptoombestrijding, psychosociale
problemen, ethische dilemma’s, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg, etc.;

•

geeft telefonisch advies of gaat (mee) op huisbezoek. Zij nemen de behandeling van
de patiënt niet over;

•

bespreekt consulten multidisciplinair en evalueert met de consultvrager;

•

kan de deskundigheid van medewerkers vergroten door bij- en nascholing,
casuïstiekbesprekingen op locatie en door de samenwerking te intensiveren;

•

maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Maastricht - Heuvelland, een
samenwerkingsverband tussen alle zorg-, en dienstverleners die betrokken zijn bij
palliatieve zorg. In dit samenwerkingsverband worden knelpunten besproken en
gezamenlijke activiteiten ontplooid, zoals casuïstiekbesprekingen en filmavonden.
Speerpunten zijn de PaTz groepen, Zelfevaluatie van de deelnemende organisaties,
voortijdige zorgplanning en het vergroten van het bewustzijn van burgers en
professionals met betrekking tot palliatieve zorg.

Het Expertisecentrum en het Netwerk Palliatieve Zorg brengen onderstaande informatie (zie
bijgaande folders/flyers) graag onder uw aandacht.

Voor zorgverleners
• Het jaaroverzicht 2021 van het Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg MUMC+
• Informatie over indicaties voor de inzet van het team als ook de omrekentabel opioïden
• Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende psychosociale en/of spirituele ondersteuning
in?
Voor zorgvragers / naasten
• Palliatieve zorg in Maastricht Heuvelland
• Vroegtijdige zorgplanning
• Centrum voor Levensvragen met (gratis) aanbod voor ondersteuning en begeleiding door
een geestelijk verzorger in de thuissituatie
• Patiënten informatie over de poli Palliatieve Zorg (hier kunt u ook naar verwijzen)
• Informatie over de website ‘overpalliatievezorg’ met veel betrouwbare informatie,
persoonlijke verhalen en een overzicht van zorg en hulp dicht bij huis.
• Wat zeg je tegen iemand die kanker heeft?
• Waakboekje (gedichten en gedachten voor wakende naasten)

Het zou fijn zijn, als u de folders onder de aandacht kunt brengen bij de zorgvragers en/of
naasten en eventueel een plekje kunt geven in uw wachtkamer. Voor meer informatie, oftewel
de aanvraag van meerdere folders/flyers, kunt u terecht bij liesbeth.van.hoef@mumc.nl.
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