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THUISZORGORGANISATIES

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET NETWERK PALLIATIEVE ZORG 
WWW.NETWERKPALLIATIEVEZORG.NL/IJSSELVECHT

HET CONTINUITEITS
HUISBEZOEK
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Ook de laatste periode van uw leven vraagt 

om de juiste zorg. Het begint met vertellen 

wat u nodig heeft. Zodat u in deze moeilijke 

fase nog kunt doen wat u belangrijk vindt.

Als u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, dan 

kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor 

zowel u als uw naasten. Het doel ervan is dat u deze 

periode zo goed mogelijk beleeft, en u nog kunt doen 

wat u belangrijk vindt. 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de 

genoemde thuiszorg organisaties (achterzijde folder). 

Vraag de behandelend (huis)arts u aan te melden, of 

laat andere betrokkenen u aanmelden.

Binnen een week na aanmelding wordt er contact met 

u opgenomen voor het maken van een afspraak. Aan 

het continuïteitshuisbezoek van de (gespecialiseerde) 

wijkverpleegkundige zijn geen kosten verbonden.

JUISTE ZORG

PALLIATIEVE ZORG

HET CONTINUITEITS
HUISBEZOEK 

EEN AFSPRAAK MAKEN
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Voor vragen, wensen en verwachtingen over de zorg en ondersteuning in 

de laatste fase van uw leven kunt u het beste op tijd contact zoeken met uw 

behandelend arts.

Wie uw behandelend arts is, hangt af waar u bent:

• Als u thuis bent: uw huisarts.

• Als u in het ziekenhuis bent: de medisch specialist of de 

verpleegkundige.

• Als u in een verpleeghuis bent: de specialist ouderengeneeskunde (of 

soms nog uw eigen huisarts).

• Als u in een hospice bent: uw huisarts of een vervangende huisarts in de 

buurt van het hospice.

Het is belangrijk dat uw artsen weten wat u wilt, en wat juist niet. Uw 

huisarts kan u bovendien helpen met het voorkomen of verlichten van 

klachten, zoals pijn of benauwdheid. 

HET GAAT OM WAT U NODIG HEEFT BEGIN BIJ UW BEHANDELEND ARTS

WAT IS 
PALLIATIEVE ZORG?

• Mensen zijn vaak minder somber  

en angstig.

• Ze ervaren een betere kwaliteit  

van leven.

• Ze hoeven minder vaak (plotseling) 

naar het ziekenhuis.

• Hun dierbaren kunnen het 

(naderende) verlies beter verwerken. 

Als u ernstig ziek bent, zijn er vaak 

meerdere artsen en verpleegkundigen 

die u helpen. Eén van die mensen is een 

(gespecialiseerde) wijkverpleegkundige 

met het aandachtsgebied palliatieve zorg. 

Deze verpleegkundige regelt dat alle zorg 

goed op elkaar aansluit in samenwerking 

met uw huisarts. Uw huisarts kan dit ook 

regelen, dat hangt af van uw zorgvraag en 

voorkeur. 

De wijkverpleegkundige komt bij u 

thuis. Dit bezoek wordt ook wel het 

continuïteitshuisbezoek genoemd. Samen 

kunnen u en uw naaste(n) in gesprek gaan 

over wat u bezighoudt, wat uw wensen 

zijn en welke mogelijkheden er zijn om 

passende hulp en ondersteuning te vinden. 

BIJ WIE KUNT U MET UW 
VRAGEN TERECHT?

Denk hierbij aan:

• Verpleegkundige zorg thuis.

• Praktische hulp(middelen).

• Omgaan met gevoelens, angst of verdriet.

• Aandacht voor zingeving & levensvragen.

• Vertegenwoordiger aanwijzen.

• Plek van overlijden bespreken en indien mogelijk kiezen.

• Euthanasie bespreekbaar maken.

• Informatie over palliatieve sedatie.

ER IS ZORG EN HULP VOOR U

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt 

u zorg die erop is gericht om klachten en 

problemen zo veel mogelijk te voorkomen 

of te verminderen. Dit kan variëren van 

medicatie tegen pijn of misselijkheid 

of praktische thuiszorg. Daarnaast kan 

psychosociale hulpverlening van wezenlijk 

belang zijn voor de kwaliteit van leven; 

aandacht voor u, voor het verdriet, de 

zorgen van naasten en voor de toekomst. 

Palliatieve zorg duurt soms dagen, soms 

weken en soms een jaar of jaren. Het 

gaat dus niet alleen om zorg in de laatste 

weken of maanden van uw leven. U krijgt 

palliatieve zorg vanaf het moment dat 

u hoort dat u niet meer beter wordt. De 

zorg is ook bedoeld voor uw familie en 

vrienden.

Goede palliatieve zorg is belangrijk, voor 

zowel u als uw dierbaren. Uit onderzoek 

blijkt dat patiënten die goede palliatieve 

zorg krijgen zich beter voelen in de laatste 

fase van hun leven:

OP TIJD EN ZO LANG ALS HET DUURT

WAAROM IS PALLIATIEVE ZORG 
BELANGRIJK?

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE/
HET WIJKTEAM KOMT BIJ U LANGS


