
Sociale kaart Twente 
 

 Alifa 
Alifa richt zich op maatschappelijke ondersteuning voor mensen, van jong tot oud, die 
het even niet meer redden. Alifa biedt deze mensen ondersteuning.  
http://www.alifa.nl/  

 

 Begeleiding en ondersteuning thuis 
Om patiënten en naasten te helpen bij de zoektocht naar beschikbare middelen en 
ondersteuning, zijn er binnen de regio gespecialiseerde (wijk- en/of palliatieve zorg-) 
verpleegkundigen werkzaam die bij de patiënt thuis kunnen komen. Aanmelden kan 
ook door de patiënt zelf. .  
www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente 
 

 Fysiotherapie  
 In de palliatieve fase is de fysiotherapeut vaak meer inzetbaar dan wordt gedacht. 

Bij angst, spanning, lymfoedeem, pijn, conditieverlies, vermoeidheid, kortademigheid, 
misselijkheid kan de fysiotherapeut een waardevolle bijdrage leveren om de kwaliteit 
van leven te verbeteren. Voor oedeem en oncologie fysiotherapie in uw buurt,  
Netwerk Oncologie Fysiotherapie Oost-Nederland: www.nofon.nu 
 

 Geestelijke gezondheidszorg 
Voor psychische klachten en problemen en psychiatrische stoornissen. Voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 
 
Mediant 
053 475 57 55 
E-mail via contactformulier 
www.mediant.nl 
 

 Hospices 
Een hospice biedt een gastvrij verblijf in een veilige en huiselijke omgeving in de 
laatste levensfase, bij een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Een 
opname kan de beste oplossing zijn als het thuis niet meer gaat. Er is 24 uurs zorg 
aanwezig die wordt geboden door verpleegkundigen, verzorgenden en/of geschoolde 
vrijwilligers. Naasten kunnen dag en nacht aanwezig zijn en meehelpen met de zorg. 
Soms bestaat de mogelijkheid tot tijdelijke opname (respijt) in een hospice om de 
mantelzorgers op adem te laten komen. 
 

 Huisartsen/kaderartsen palliatieve zorg 
Huisartsen zijn de spil in de zorg thuis, waarbij alle aspecten van het welzijn 
(somatisch, psychisch, sociaal en spiritueel) worden meegewogen. De huisartsen zijn 
deskundig op het gebied van palliatieve zorg of halen de deskundigheid in huis.  
De huisartsen kunnen voor advies terecht bij het regionaal Consultatieteam 
Palliatieve Zorg. De kaderhuisartsen zijn consulenten bij zowel het regionaal 
consultatieteam palliatieve zorg en bij het Palliatief Advies Team van de 
ziekenhuizen. 
 
Mw. B. Heslinga, Hellendoorn  Mw. Y.J. Schilthuis, Oldenzaal 
bheslinga@xs4all.nl    yschilthuis@yahoo.com 
Dhr. P. Slinkman, Enschede 
peterslinkman@hotmail.com 
 

 Landelijk Steunpunt Rouw (LSR)  
Voor hulp en advies bij rouw en verlies.  
033 461 68 96 
www.landelijksteunpuntrouw.nl 
 
 

 

http://www.alifa.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente
http://www.nofon.nu/
http://www.mediant.nl/
mailto:bheslinga@xs4all.nl
mailto:yschilthuis@yahoo.com
mailto:peterslinkman@hotmail.com
http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/


 Lotgenotencontact 
Inloophuis te Hengelo   Patiëntenverenigingen 
www.denijestichting.nl    www.patientenvereniging.startpagina.nl 
 

 Mantelzorgondersteuning 
 Mantelzorgondersteuning voor alle mensen die zorg verlenen aan een familielid of 
 kennis. Naast praktische ondersteuning door inzet van vrijwilligers, wordt er ook 
 emotionele ondersteuning geboden, advies gegeven en worden er 
 cursussen/ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. 
  

Mantelzorghulp Rijssen 
0548 54 17 55  
info@mantelzorghulp.nl  
www.mantelzorghulp.nl 
NPV Wierden-Enter 
06 17 15 30 78 / 0547 38 18 71 
www.npvthuishulp.nl 

 Noaberpoort Haaksbergen 
 053 57 34 589 
 info@noaberpoort.nl 

www.noaberpoort.nl 
Salut Hof van Twente 
0547 26 00 53 
info@salut-welzijn.nl 
www.salut-welzijn.nl 
Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal 

 085 773 17 20 
 m.arts@impuls-oldenzaal.nl  
 www.impuls-oldenzaal.nl/vcoldenzaal/zorg/steunpunt_mantelzorg_oldenzaal 

Stichting Fundament-Welzijn 
053 536 94 00 
info@stichtingfundament.nl  

 www.stichtingfundament.nl 
Stichting Evenmens Nijverdal 
0548 63 88 30 
www.evenmens.nl 
Stichting Informele Zorg Twente  
Steunpunt Mantelzorg Almelo,  Borne, Dinkelland, Tubbergen 
085 773 17 20 
info@siztwente.nl 
www.siztwente.nl 
Wijkracht Borne, Dinkelland, Haaksbergen Hengelo, Losser, Oldenzaal 
http://www.wijkracht.nl/ 
Wijkteams Enschede 
053 481 79 00 
info@wijkteamsenschede.nl 
http://www.wijkteamsenschede.nl/themas/mantelzorg/  

 

 Medisch Technisch Handelen Teams 
Specialistisch team inzetbaar voor specialistische handelingen in de (thuis)zorg en in 
verpleeghuizen (o.a.infuuspomptherapie voor pijnbestrijding, sedatie etc.). Dag en 
nacht bereikbaar. 
Maartje 
053 537 55 55 of rechtstreeks op 06 21 58 62 01 
https://www.maartje.nl/thuiszorg/mthteam  
Medisch Technisch Handelen Team, regio Noordwest-Twente 
088 - 708 36 69 
https://www.zgt.nl/professionals/eentweezgt/dienstverlening/mth-team/ 
Transmuraal Team, regio Midden- Twente 
088 - 708 36 69 
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https://www.carintreggeland.nl/Zorg/Wijkverpleging/Transmuraal-team                 
Buiten kantooruren, in de weekenden en op feestdagen zijn de MTH-teams 
bereikbaar via de Meld- en Zorgcentrales. Voor Almelo, telefoonnummer 0900 06 78 
en voor Hengelo, 074 255 00 10. 
Zorgschakel Enschede (Gemeente Enschede, Haaksbergen, Eibergen en Neede)  

 053 – 48 763 70 
 https://www.zorgschakelenschede.nl/diensten/medisch-technisch-handelen-mth  
 Buiten kantooruren 0900-9200  

 

 Praktijkteam  
Vragen over aanvragen en financiering palliatieve zorg 
www.juisteloket.nl  
030 7897878 
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl 

 

 Regelhulp 
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning 
nodig heeft. 

 https://www.regelhulp.nl/ 
 

 Respijtvoorzieningen en respijtarrangementen 
In een respijtarrangement krijgt men in een sfeervolle en gezellige omgeving de kans 
om de zorgtaak los te laten, de zinnen te verzetten en tot rust te komen. In contact 
met andere mantelzorgers en onder deskundige begeleiding kan men zich 
ontspannen en werken aan het versterken van de eigen kracht.  
Steunpunt Informele Zorg Twente 
085-7731720 
http://www.siztwente.nl/respijt  

 

 Revalidatiecentrum 
Een revalidatiecentrum is gespecialiseerd in revalidatiekundige behandeling en zorg.  
Indien er sprake is van een ongeneeslijke neurologische ziekte dan is behandeling 
gericht op het zo comfortabel mogelijk houden van het leven. 
   
Roessingh Enschede 
053 487 58 75 
centraalloket@roessingh.nl 
www.roessingh.nl 

 

 Thuiszorgorganisaties, kleinschalig wonen en/of verpleeghuizen 
Deze organisaties leveren palliatieve zorg  in de laatste levensfase en de zorg voor 
zijn/haar familie en naasten. Er wordt samengewerkt met mantelzorgers, vrijwilligers 
en (huis) artsen. Indien mogelijk wordt intensieve zorg geboden in samenwerking met 
de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg. 

 
  Allerzorg Twente 

06 317 789 24 
twente@allerzorg.nl  
www.allerzorg.nl  
Buurtzorg 
0900 6906 906 
info@buurtzorgnederland.com 
www.buurtzorgnederland.com 
Carintreggeland 
088 367 70 00 
info@carintreggeland.nl  
www.carintreggeland.nl 

 De Posten 
 053 4 753 753 
 adviespunt@deposten.nl 
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www.deposten.nl 
De Vriezenhof 
0546 561 661 
info@vriezenhof.nl 
www.vriezenhof.nl 
Liberein 
053 482 66 88 
info@liberein.nl 
www.liberein.nl 
Livio 
0900 9200 
Email via contactformulier 
www.livio.nl 
Maartje 
053 537 55 55 
info@maartje.nl 
www.maartje.nl 
Privazorg Twente 
053 432 1202 
info@privazorgtwente.nl 
www.privazorgtwente.nl 
RST Zorgverleners Rijssen en omstreken 
0342 42 23 24 
palliatievezorg@rstzorg.nl  

  www.rstzorg.nl  
 Thuisgenoten 
 0546 57 67 55 
 info@thuisgenoten.nl 
 www.thuisgenoten.nl 
 Thuiszorg Dichtbij 
 050 577 88 86  
 info@dichtbij.coop  
 www.thuiszorgdichtbij.nl 

Thuiszorgcentrum Oldenzaal 
 0541 513 433 
 info@zorgfederatieoldenzaal.nl 
 www.zorgfederatieoldenzaal.nl 
 TriviumMeulenbeltZorg 

0900 245 34 53  
www.triviummeulenbeltzorg.nl  
Woon- en zorgcentrum Friso  
0546 482 000 
info@zorginalmelo.nl 
www.zorginalmelo.nl 
Woonzorgcentrum Maranatha 
0548 53 65 36 
info@svro.nl 
www.svro.nl/locaties/woonzorgcentrum-maranatha/wonen/ 
ZorgAccent 
06 46 34 65 93, b.g.g. 0900 06 78 (lokaal tarief) 
info@zorgaccent.nl  
www.zorgaccent.nl  
Zorgfederatie Oldenzaal 
0541 513 433 
info@zorgfederatieoldenzaal.nl 
www.zorgfederatieoldenzaal.nl 
Zorggroep Manna 
053 30 30 600 
info@zorggroep-manna.nl 
www.zorggroep-manna.nl 
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 Twentsewens Ambulance 
Biedt ernstig zieke mensen comfortabel liggend vervoer met professionele medische 
begeleiding voor het vervullen van een wens. 
www.twentsewensambulance.nl 

 

 Uitvaart Informatie Hulplijn 
Iedereen met een vraag die te maken heeft met een overlijden, uitvaart of nazorg kan 
7 dagen per week 24 uur per dag terecht bij de Uitvaart Informatie Hulplijn. 
0800 44 44 000 (gratis) 
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl 

 

 Verliesverwerking 
Stichting Evenmens Nijverdal 
0548 63 88 30 
http://evenmens.nl/samen-verder/  
VPTZ Enschede Haaksbergen 
06 53 24 89 88 
https://www.leendertvriel.nl/wp-
content/uploads/2016/04/5800_SLV_Folder_Rouwbegeleiding2016-s-
Enschede_Haaksbergen.pdf  
Wijkteams Enschede 
http://www.wijkteamsenschede.nl/themas/verlies-en-verwerking/ 
 

 Verstandelijke beperking 
Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met actieve aandacht voor 
palliatieve zorg aan intramurale en extramurale cliënten. 
  
Aveleijn 
074 255 66 00 
info@aveleijn.nl 
www.aveleijn.nl 
 
De Twentse Zorgcentra 
088 430 4000 
palliatieve.zorg@detwentsezorgcentra.nl 
www.detwentsezorgcentra.nl 

 

 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg (VPTZ) 
Geschoolde vrijwilligers verrichten waak- en oppasdiensten bij mensen die ernstig 
ziek zijn en tot het laatst thuis verzorgd willen worden, met als doel de mantelzorger 
te helpen om het zorgen vol te houden. Deze hulp kan zowel overdag als ’s nachts 
gegeven worden en bestaat uit praktische en emotionele ondersteuning. De 
vrijwilligers kunnen ook komen waken wanneer u bent opgenomen in een 
zorginstelling. Aan de inzet van vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. 
 
Stichting Evenmens 
0548 63 88 30 
www.evenmens.nl 
VPTZ Leendert Vriel Twente 
Almelo e.o.  
06 23 82 02 82 
almelo@leendertvriel.nl  
www.leendertvriel.nl  
Enschede Haaksbergen 
06 53 24 89 88 
enschede@leendertvriel.nl 
www.leendertvriel.nl 
Hengelo, Borne e.o. 
074 243 05 98 of 06 34 35 81 00 
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hengelo-borne@leendertvriel.nl 
www.leendertvriel.nl 
Hof van Twente 
06 12 88 44 77  
hofvantwente@leendertvriel.nl 
www.leendertvriel.nl  
Noordoost-Twente 
06 22 57 23 19 
oldenzaal@leendertvriel.nl 
www.leendertvriel.nl 
 
Buurtzorghuis Haaksbergen 
06 3073 2101 
haaksbergen@buurthuis.nl 
www.buurtzorghuis.nl  
Het Meulenbelt Hospice TMZ (Almelo) 
0900 245 34 53 
info@triviummeulenbeltzorg.nl 
www.triviummeulenbeltzorg.nl/diensten/hospice/het-meulenbelt-almelo.html 
Hospice De Reggestroom (Rijssen) 
010 320 07 89 
coordinatoren@hospicedereggestroom.nl  
www.hospicedereggestroom.nl 
Hospice Enschede 
053 475 30 40 
info@hospice-enschede.nl 
www.hospice-enschede.nl 
Hospice Geesteren  
0546 63 1338 
info@hospicegeesteren.nl  
www.hospicegeesteren.nl 
Hospice Holos 
06 22 57 23 19 
oldenzaal@leendertvriel.nl 
www.hospice-holos.nl 
Hospice Noetsele (Hellendoorn) 
0548 68 81 13 of 0548 68 80 00 (na 16.00 uur) 
hospice@zorgaccent.nl 
www.zorgaccent.nl   
Leonardus Hospice (Hengelo)  
074 243 45 89 
leonardushospicetwente@planet.nl 
www.hetleonardushospice.nl 
Roparun Hospice TMZ (Hengelo) 
0900 2 453 453 
info@triviummeulenbeltzorg.nl 
www.triviummeulenbeltzorg.nl/diensten/hospice/roparun-hospice-hengelo.html 
Woon- en zorgcentrum De Vriezenhof (1 appartement)  

0546 56 16 61 

info@vriezenhof.nl  

www.vriezenhof.nl  

 

 Ziekenhuizen  
Wanneer een ziekte niet meer te genezen is, verandert ook de behandeling. 
De behandeling zal dan, waar mogelijk gericht zijn op het afremmen van de ziekte en 
daarnaast op het behandelen van symptomen zoals pijn en benauwdheid. Hierbij is 
de kwaliteit van leven van doorslaggevend belang. Hoewel genezing niet meer 
mogelijk is, kan vroegtijdige start van palliatieve zorg in deze periode veel betekenen 
voor patiënten en naasten. Het palliatief consultteam heeft een adviserende rol  
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MST Enschede ZGT Almelo  ZGT Hengelo 
053 487 20 00  088 708 3669  088 708 3669 
www.mst.nl  www.zgt.nl  www.zgt.nl 
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