
Advies en 
onder steuning 
in de palliatieve 
zorg nodig?

Heb jij als professional...

Het Palliatief Expert Team  
denkt graag met jou mee!

‘ Maak gratis 
gebruik van 
het Palliatief 
Expert Team’
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Heb jij wel eens vragen of problemen  
bij de zorg in de palliatieve fase?

Voor wie?
De ondersteuning vanuit het Palet is 
bedoeld voor alle professionals uit de 
eerste, tweede en derde lijn. Het Palet 
regio Gelderse Vallei is bereikbaar 
vanuit de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Veenendaal, Wageningen en de plaat
sen Amerongen, Overberg, Leersum, 
Renkum en Heelsum.

Wie zijn de experts?
De experts zijn ervaren professionals 
uit de eerste, tweede en derde lijn en 
zijn werkzaam in de regio Gelderse 
Vallei. Zij hebben expertise op alle 
vier domeinen van de palliatieve zorg.

Waarover kun je vragen stellen?
•   Moeilijk behandelbare sym p tomen 

zoals: pijn, verwardheid, misselijk
heid, dyspnoe, angst of depressie;

•   Beslissingen rondom het levens
einde: stopzetten van vocht en 
voeding, staken van behande  l ingen, 
indiceren en uitvoeren van pallia
tieve sedatie;

•   Bijzondere medicatietoepas singen, 
doseringen, toedienings vormen;

•   Sociaal emotionele en spirituele 
ondersteuning;

•  Organisatie van zorg en sociale 
kaart.

Advies en ondersteuning 
nodig - en nu?
Bel het centrale nummer van het 
Palet en leg contact met een expert. 
In overleg met jou wordt een multi
disciplinair advies opgesteld. Jij blijft 
zelf verantwoordelijk voor de zorg
verlening aan jouw patiënt en het 
opvolgen van het advies. 
 

Bereikbaarheid
Het Palet in de regio Gelderse Vallei  
is elke werkdag bereikbaar van  
8.00 tot 17.00 uur. Via jouw postcode 
spreek je dan consulenten uit jouw 
regio. De overige uren wordt landelijk 
dekkend 24/7 consultatie aangebo
den via hetzelfde telefoonnummer.

Consulteer dan het Palet. Een expert uit dit team denkt met jou mee en  
adviseert kosteloos. Deze expert neemt de zorg niet over. Jij blijft zelf  
verantwoordelijk voor de zorgverlening aan jouw patiënt.

088 605 14 44

‘Het Palliatief Expert Team, 
het PALET, is een consultatie-

team voor professionals.’


