
Wie krijgt u aan de telefoon?

De eerste die u aan de telefoon krijgt is een Transmuraal 
Palliatief Verpleegkundige, ook wel ‘TPV’er’ genoemd. Vaak 
kan zij al veel vragen beantwoorden. Zo nodig overlegt 
zij binnen het team, dat naast vier TPV’ers bestaat uit vijf 
kaderartsen palliatieve zorg (consulent-artsen) en de net-
werkcoördinator. Eventueel wordt uw vraag overgenomen 
door een van de artsen. Voor verdere ondersteuning staan 
zowel de TPV’ers als de artsen in nauw contact met andere 
specialisten op het gebied van palliatieve zorg.

Is uw organisatie lid van NPZ?

Veel zorgorganisaties uit de gemeenten Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Tholen, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen
en Halderberge zijn inmiddels aangesloten bij NPZ. 
Wilt u weten of uw organisatie lid is van het netwerk? 
U vindt de lijst van aangesloten leden op onze website.

Wie kan terecht bij NPZ?

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is er voor iedereen die 
een vraag heeft over palliatieve zorg, hulp of advies nodig heeft 
bij het verlenen van zorg, of professioneel meer wil weten over 
de mogelijkheden binnen de palliatieve zorg in de regio. Wij zijn 
er voor patiënten en hun familie, voor mantelzorgers en vrij-
willigers en voor alle professionals binnen de gezondheidszorg.

Hoe zijn we te bereiken?

Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op 

06 - 43 23 71 50
Meer informatie over het netwerk vindt u op de website: 
www.netwerkpalliatievezorg.nl/rbt

Is het gratis om NPZ in te schakelen?

Onze dienstverlening en ons advies zijn kosteloos. Scholing 
en studiemiddagen zijn gratis voor onze netwerkleden. 

Geeft NPZ voorlichtingsmateriaal uit?

Het netwerk heeft een eigen brochure en diverse folders 
voor verschillende doelgroepen over de mogelijkheden van 
palliatieve zorg in de regio. U kunt deze direct aanvragen via 
onze website of tel. 06 - 43 23 71 50. 
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Wat is palliatieve zorg?
 
Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op kwaliteit 
van leven voor patiënten met een levensbedreigende aan-
doening. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige 
signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve 
zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met 
levensverlengende therapieën zoals chemo- en radiotherapie.

Palliatieve zorg:
• wordt samen gegeven door een team van hulpverleners;
•  is maatwerk voor de patiënt en zijn naasten;
• geeft ondersteuning aan beiden om er mee om te gaan;
• richt zich op verlichting van pijn en lichamelijke symptomen;
• besteedt veel aandacht aan de gevoelens van alle betrokkenen;
• biedt hulp bij psychische, sociale en spirituele problemen;
• gaat ook over sterven en rouwverwerking.

Wat doet NPZ voor de professional?
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg:
• consulteert en geeft advies in concrete situaties, bijvoorbeeld 
 bij palliatieve sedatie of bij ethische vraagstukken;
•  biedt scholing aan op gebied van onder meer transmurale  
 samenwerking, communicatie en attitude, organisatie, zorg 
 voor de zorgenden en symptoombestrijding;
•  geeft voorlichting met nadruk op kennis en keuzes;
•  initieert Multidisciplinair Overleg (MDO) of woont het bij;
•  geeft klinische lessen en organiseert casuïstiekbespreking;
•  faciliteert en adviseert over het gebruik van de palliatieve  
 kit, in te zetten door alle huisartsen in de regio.

Welke rol speelt NPZ hierin?

NPZ is de spil in de palliatieve zorg in de regio. Of er nu 
een vraag ligt op lichamelijk, psychisch, sociaal, spiritueel of 
op organisatorisch gebied: wij wijzen u de weg, bieden 
bege leiding of brengen u in contact met netwerkleden die 
van betekenis kunnen zijn: een gespecialiseerd arts, een 
psycholoog of geestelijk verzorger, een anesthesioloog, een 
hospice, thuiszorg….
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Wie hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, heeft veel 
te verwerken. NPZ wil de weerbaarheid van de 
patiënt verbeteren door keuzes eerder bespreek-
baar te maken. Enerzijds via voorlichting aan patiënt 
en naasten en anderzijds door kennisverdieping en 
deskundigheidsbevordering bij zorgverleners. Wij 
streven naar betere transmurale samenwerking en 
afstemming rond de keuzes van de patiënt. 

Wat doet NPZ voor patiënt en naasten?

NPZ wil mensen ondersteunen bij het maken van keuzes 
rondom leven en dood en de veiligheid creëren die zo 
belangrijk is voor een goede afronding van het leven. NPZ 
gaat het gesprek aan, luistert en bespreekt wensen om de 
hoogste kwaliteit van zorg te kunnen bieden op de plaats 
die de patiënt zelf kiest. Het netwerk brengt de patiënt en 
zijn naasten in contact met de juiste zorgverleners en geeft 
voorlichting, individueel en aan een breed publiek.
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