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Voor advies in  
de palliatieve fase



Als verpleegkundige, huisarts, medisch 
specialist of specialist ouderengeneeskunde 
kunt u vragen hebben over een patiënt 
in de palliatieve fase. Denk aan vragen 
over symptoombestrijding, psychosociale 
problemen, ethische dilemma’s, inzet van 
hulpmiddelen, coördinatie van zorg of 
spirituele en zingevingsproblemen. Dan 
is het goed om te weten dat per 1 oktober 
2017 het transmuraal palliatief advies 
team (transmuraal PAT) actief is. Het team 
ondersteunt alle zorgprofessionals in de regio 
Breda bij het geven van palliatieve zorg. Het 
team helpt bovendien met het vroegtijdig 
herkennen van de palliatieve fase en bij 
gezamenlijke besluitvorming. In het advies 
van het transmuraal PAT staat de vraag 
van de zorgprofessional centraal en wordt 
vanzelfsprekend de wens van de patiënt en 
diens naasten meegenomen. 

Als u de QR-code hiernaast 
scant, krijgt u alle gegevens van 
het transmuraal PAT als digitaal 
adreskaartje op uw telefoon.  U kunt 
dit eenvoudig aan uw contacten 
toevoegen.

Wie zijn de consulenten? De consulenten zijn gespecialiseerde 
artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg.

Wanneer bereikbaar? De consulenten van het transmuraal PAT 
zijn tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur 
via het telefoonnummer  076 595 30 10. Buiten kantooruren kunt u 
terecht bij het regionale team van IKNL via 0900-2971616. 

Werkwijze U belt de telefoniste van het transmuraal PAT en u 
wordt teruggebeld door de dienstdoende verpleegkundig consulent, 
gespecialiseerd in palliatieve zorg en zelf werkzaam in een ziekenhuis, 
thuiszorg of hospice. Deze consulent denkt met u mee, maar neemt 
de zorg niet over. De consulent neemt uw vraag in behandeling en 
bespreekt deze binnen een multidisciplinair team van medisch en 
verpleegkundig specialisten en eventueel andere zorgverleners. 
Daarna neemt hij of zij weer contact met u op. 
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