
Palliatieve zorg ondersteunt 
mensen met een ongeneeslijke 
ziekte en hun naasten

Palliatieve zorg kan je leven  
positief beïnvloeden

Palliatieve zorg richt zich 
op het leven

Veel mensen denken bij palliatieve zorg 
aan de laatste maanden of dagen van 
het leven. Maar je kunt er al gebruik 
van maken als je hoort dat je niet meer 
beter wordt. Want vanaf dat moment 
verandert er veel. 

Zorg en behandeling zijn niet meer op 
genezing gericht, maar op jouw welzijn. 
Door het voorkómen en verlichten van 
klachten kan je leven zo goed en comfor-
tabel mogelijk zijn, ondanks dat je ziek 
bent. De mensen om je heen spelen 
daar ook een grote rol bij. Palliatieve 
zorg richt zich ook op jouw naasten.
Wat jij belangrijk vindt in het leven en 

wat jij nodig hebt staat voorop. Artsen 
en zorg verleners, zoals verpleegkun digen, 
verzorgenden, psycholoog, geestelijk ver-
zorger of vrijwilligers, kunnen veel voor je 
betekenen. 

Zorg bij jou in de buurt

Je huisarts of behandelend specialist en de 
verpleegkundige in het ziekenhuis of thuis 
zijn startpunt als je zorg en ondersteuning 
zoekt. Palliatieve zorg in de buurt kun je 
ook vinden via de Palliatieve ZorgZoeker. 
Kijk op palliaweb.nl/eemland bij zorg in 
uw regio.

Bekijk 
deze websites

palliaweb.nl/eemland
overpalliatievezorg.nl 
ikwilmetjepraten.nu
palliatievezorg.nl
weetuwatuwilt.nl



Het Netwerk 
Palliatieve Zorg 
Eemland

Voor meer informatie en contact zie www.palliaweb.nl/eemland

Aangesloten organisaties

In de regio Eemland hebben meer 
dan 20 organisaties hun krachten ge-
bundeld in een formeel en duurzaam 
samenwerkingsverband voor goede
palliatieve zorg. Voor ieder die dat 
nodig heeft, waar die ook verblijft. 
De netwerkcoördinator is het aan -
spreek punt. Contact? 06 102 886 50

Amerpoort, Beweging 3.0, De Haven, 
Centrum voor Levensvragen Eemland, 
GGz Centraal, Hospice Nijkerk e.o. 
Het Bezinningshuis, Hospice De Luwte, 
Hospice Dôme, De Boei, Lelie zorggroep, 
Huisartsen Eemland, De Koperhorst, 
Meander Medisch Centrum, Silverein, 
Proxima VPTZ, Thuiszorg DeGezusters, 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis, 
Toon Hermans Huis Amersfoort,
Sherpa, Zorgorganisatie Norschoten 
en Apothekers Coöperatie Eemland.

Ons werkgebied
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg regio 
Eemland betreft de gemeenten Baarn
Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, 
Soest, Leusden, Woudenberg en een 
deel van Barneveld en Nijkerk.

“Beschikbare, continue,   
passende en deskundige 

palliatieve zorg.”

Het netwerk richt zich vooral op
w   Het kwaliteitskader palliatieve zorg
w   Informatie en bewustwording
w   Transmurale samenwerking 
w   Deskundigheidsbevordering

Boekentips
Tussenland, over leven 

met de dood in je schoenen
J. Oskam 

Draai niet om de dood heen
F. Weeda

 Ik weet niet wat ik zeggen moet
M. Overman en R. Bruntink

Informatie voor zorgverleners
palliarts (app) 

palliaweb.nl 
pallialine.nl


