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Medische problematiek bij de palliatieve zorgvrager:  

 De Avond- Nacht - Weekend dienst Palliatieve Consultatie is 24/7 bereikbaar voor overleg en advies op 
telefoonnummer: 088-6051444 (via postcode wordt team gezocht) 
Dit kan mogelijk een opname voorkomen. 
 

Verpleegkundige technologische handelingen thuis:  
Veel thuiszorgorganisaties hebben eigen palliatieve teams en leveren deze zorg zoals inzet van pompjes voor 
pijnbestrijding of palliatieve sedatie zelf. Mocht dit niet zo zijn, schakelen zij desgewenst de technische 
ondersteuning daarbij in. Overzicht telefoonnummers thuiszorg: brochure regionaal aanbod .  
 
Opname: U kunt nakijken waar plaats is in de Palliatieve Zorgzoeker op de website Netwerk PZGV en in 
Zorgdomein of Point. De hospicevoorzieningen houden zelf het overzicht actueel. 
 
Voorwaarden voor spoedopname: 

 opname vanuit de thuissituatie, soms ook vanuit ziekenhuis mogelijk na overleg, mits kamer beschikbaar is 

 de levensverwachting is ingeschat op korter dan 3 maanden, ongeneeslijk ziek en geen behandelopties, 

 redenen voor acute opname kunnen zijn: plotselinge achteruitgang, zorg is overstijgend geworden, 
thuissituatie is vastgelopen, 

 palliatieve overdracht is aanwezig en beschikbaar voor hospice; minimaal telefonisch contact tussen hospice 
en medisch en/ of verpleegkundig professional is noodzakelijk. 

 
Adressen en telefoonnummers hospicevoorzieningen: 

Amerongen, Hospice De Wingerd (5 plaatsen) 
Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen     Tel: 0343 _ 810 130 
 
Barneveld, Hospice Barneveld (4 plaatsen) 

 Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld     Tel: 0342 _ 404 000 
 
Barneveld, Kinderhospice Binnenveld (12 plaatsen) 
Binnenveld 11, 3717 PL Barneveld     Tel: 0342 _ 405 200 
 
Bennekom, Hospice Bennekom (6 plaatsen) 
Barones van Lyndenlaan 1, 6721 PK Bennekom   Tel: 0318 _ 752 415 

 
Ede, Hospice Ede, De Olijftak (5 plaatsen) 
Plateelhof 9, 6711 JK Ede      Tel: 0318 _ 689 999 

 
Veenendaal, Hospice Berkenstein (3 plaatsen)  
Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal     Tel: 0318 _ 506 684 

 
Wageningen, Hospice Wageningen – Renkum (4 plaatsen)  
Melkweg 1 (ingang Irenestraat), 6707 CZ Wageningen    Tel: 0317 _ 450 047 
 
Lunteren, Hospicezorg de Morgenster (2 plaatsen)                              Tel: 0318 _ 752 570 

 Dorpsstraat 25, 6741 AA Lunteren 
 
U kunt het type aanbod van de hospicevoorzieningen bekijken in de gezamenlijke brochure. 
De informatie over het aantal bedden is in de brochure minder actueel dan op de website, en hierboven. 
 

https://palvooru.nl/wp-content/uploads-palvooru/2021/10/Gelderse-Vallei_2021_LR.pdf
https://palliaweb.nl/netwerk-geldersevallei/zorg-in-uw-buurt/vrije-plaatsen
https://netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/76/Folders/NPZ%20hospicevoorzieningen%202019-2020.pdf

