Rivierengebied

Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied

Palliatieve zorg
in de regio

Heeft u een ziekte die ongeneeslijk is? Dan kunt u een
beroep doen op palliatieve zorg. Palliatieve zorg richt zich op
een zo goed mogelijke kwaliteit van leven tijdens de ziekte
en rond het sterven.
Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen
die ongeneeslijk ziek-zijn en hun
naasten. Palliatieve zorg kan dagen,
maanden en soms zelfs jaren duren.
Het is dus veel breder dan terminale
zorg of stervensbegeleiding. Zodra u
te maken krijgt met een levensbedreigende ziekte kunt u rekenen op
zorg en ondersteuning in uw regio.

Netwerk Palliatieve Zorg

Heeft u hulp en ondersteuning nodig?
In deze regionale informatiegids zijn
de organisaties gebundeld die
palliatieve zorg verlenen in de
regio Rivierengebied.

oördinator
Heeft u vragen? Neem contact op met: Janine van Walraven, netwerkc
@szr.nl,
engebied
Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied, npzrivier
www.netwerkpalliatievezorg.nl/rivierengebied

“Goede zorg is zorg waar de patient zich
goed bij voelt, waar hij zich in kan vinden
en bewust voor gekozen heeft”
Huisarts en patiënt Mirjam in Pal voor u-magazine 10

• Santé Partners

Santé Partners is een grote
thuiszorgorganisatie in MiddenNederland en biedt dienstverlening op het gebied van
wonen, welzijn, (thuis)zorg
en service. Direct bij u thuis
of dichtbij in uw wijk. Santé
Partners biedt verzorging en
(gespecialiseerde) verpleging
thuis, nachtzorg in de stervensfase, maatschappelijk werk en
thuisbegeleiding.
Voor zorg in de laatste levensfase ondersteunen wij u in
uw vertrouwde omgeving.
Gespecialiseerd verpleegkundigen op het gebied van
oncologie en palliatieve zorg
besteden aandacht aan
lichamelijke, psychische en
sociale dimensies van uw ziek
zijn. Daarnaast zijn zij in staat
in te gaan op levensvragen. Wij
stemmen de zorg en begeleiding
met u af en werken samen met
uw huisarts en collega’s binnen
team verpleging. Wij helpen u
en uw mantelzorgers om uw
veerkracht, balans en eigen
regie te versterken. Voor ons
staat voorop dat wij willen
bijdragen aan uw kwaliteit van
leven.
Santé Partners
0900 – 8433
www.santepartners.nl
www.stmr.nl

• Hospice Nocturne
Culemborg

Hospice Nocturne is een Bijna
Thuis Huis. Er zijn drie gastenkamers. U heeft de beschikking
over een eigen kamer, hooglaagbed, nachtkastje en TV.
Daarnaast is er de mogelijkheid
om de kamer persoonlijk aan
te kleden. Er is een gemeenschappelijke huiskamer en
er is logeermogelijkheid voor
de familie. In het hospice zijn
vrijwilligers aanwezig, die
speciaal geschoold zijn op het
gebied van terminale zorg. Er
is, zowel ’s nachts als overdag,
een nauwe samenwerking met
de thuiszorg. De medische zorg
blijft in handen van de huisarts.
De verpleegkundige zorg is de
verantwoordelijkheid van de
thuiszorg.
Hospice Nocturne
Culemborg
0345 - 514 461
www.vptzculemborg.nl

• Hospice Tiel

Hospice Tiel is onderdeel van
SZR en is gevestigd in woonzorgcentrum Vrijthof in Tiel.
In het hospice bieden wij 24
uurszorg voor mensen in de
laatste levensfase. Juist op
zo’n kwetsbaar moment is het
belangrijk dat u de beste zorg
krijgt. Bij Hospice Tiel bieden
wij persoonlijke aandacht,
gericht op kwaliteit van leven
en waardig sterven.
In een vertrouwde, warme
omgeving probeert ons
specialistisch team het u zo
comfortabel mogelijk te maken.
Het team bestaat uit speciaal

geschoolde verpleegkundigen
en verzorgenden, een kaderarts
palliatieve zorg, een verpleegkundig specialist palliatieve
zorg, een ergotherapeut, een
maatschappelijk werker en een
geestelijk verzorger. Er is ook
een vaste groep vrijwilligers
die u en uw naasten individuele
aandacht geven en kleine
activiteiten met u kunnen
ondernemen. Er is een nauwe
samenwerking met het naastgelegen Ziekenhuis Rivierenland
Tiel.
Hospice Tiel
0344 - 671 390
www.szr.nl

• Thuiszorg door SZR

SZR biedt, naast zorg in
zorgcentra, ook begeleiding,
verzorging en verpleging
aan cliënten thuis in de regio
Rivierenland. Wij vinden het
belangrijk dat u zo lang mogelijk
zelfstandig kunt blijven wonen
in uw vertrouwde omgeving, ook
in de laatste levensfase. Dat kan
met de professionele thuiszorg
van SZR. Met persoonlijke aandacht voor u en uw naasten kunt
u rekenen op de best passende
zorg. SZR werkt met zorgteams
in de regio Tiel en West Betuwe.
Elk team bestaat uit een kleine,
vaste groep verzorgenden en
(wijk)verpleegkundigen. Zij werken samen met de huisartsen
en het Hospice van SZR.
Zorg Adviespunt SZR
0800 – 0588
www.szr.nl

• Zorgcentrum Anker

Zorgcentrum Anker is een
protestant christelijk zorgcentrum op reformatorische
grondslag voor wonen, welzijn
en zorg aan ouderen. Het
Anker biedt somatische zorg,
verpleeghuiszorg en zorg in
de thuissituatie. Daarnaast is
er ook dagverzorging en dagbesteding. Het Anker biedt zorg
in de laatste levensfase. Het
Anker heeft de expertise en
beschikt over de faciliteiten om
deze (vaak intensieve zorg) te
bieden. Ook voor de betrokken
familie of mantelzorg is aandacht. Samen met hen kijken
we naar wat nodig is en wat Het
Anker daarin kan bieden.
Zorgcentrum Anker
Kesteren
0488 - 483 250
www.ankerzorg.nl

• Zorggroep Maas & Waal
Zorglocatie Waelwick

ZMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie Waelwick)
beschikt over twee kamers voor
palliatieve zorg, waar een eigen
sfeer en huiselijke omgeving
gecreëerd kan worden.
De zorg en ondersteuning met
persoonlijke aandacht voor
de cliënt en de naaste wordt
geleverd door een team van
deskundigen: een specialist
ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden,
een psycholoog, diverse
therapeuten, maatschappelijk werker en een geestelijke
verzorger.
Zorggroep Maas & Waal
Beneden Leeuwen
0487 - 599 666
www.zmw.nl

• Zorgcentra De Betuwe

Zorgcentra De Betuwe biedt diverse vormen van zorg aan, zowel bij u thuis als op onze negen
locaties dichtbij u in de buurt
in de gemeenten Culemborg,
Buren, Neder-Betuwe en Tiel.
Als u ziek bent, kunt u rekenen
op zorg. Uiteraard geldt dat ook
in de laatste fase van uw leven.
Weet u dat u terminaal ziek bent
en vindt u het prettig de laatste
fase van uw leven in uw eigen
vertrouwde omgeving door te
brengen, dan kunt u op ons
rekenen. Wij bieden u ook de
mogelijkheid om de laatste fase
van uw leven op een van onze
locaties door te brengen. Onze
medewerkers hebben kennis
en ervaring om u bij te staan
en te begeleiden en maken
het u graag gemakkelijk in
deze periode van uw leven. Wij
doen er alles aan om het u zo
comfortabel mogelijk te maken
en hebben oog voor u, maar
ook voor uw familie en vrienden.
In overleg met uw huisarts
helpen onze professionele
zorgverleners u graag.
Zorgcentra De Betuwe
0800 - 773 34 44 (gratis)
www.zorgcentradebetuwe.nl

Kijk voor actuele informatie op
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
rivierengebied

• Ziekenhuis Rivierenland
Als het voor u noodzakelijk is
om in het ziekenhuis palliatieve
zorg te ontvangen, dan is dat
mogelijk. Onze professionele
zorgverleners zijn op de hoogte
van alle ontwikkelingen. We
spannen ons in om u maximaal
te ondersteunen.
Ziekenhuis Rivierenland
Tiel
0344 - 674 911
www.zrt.nl

• Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Nederland
(VPTZ)
Vrijwilligers van VPTZ bieden
u en uw naasten tijd, aandacht
en ondersteuning in de thuissituatie. Zo krijgt de mantelzorg
de gelegenheid om even rust
te nemen of een boodschap
te doen. De vrijwilligers zijn
geschoold in de palliatief
terminale zorgverlening. Zij
verrichten geen medische,
verpleegkundige of zwaar
huishoudelijke taken. De
ondersteuning is gratis en kan
aangevraagd worden bij een
VPTZ-organisatie bij u in de
buurt.
VPTZ
www.vptz.nl

• Wittenbergzorg

Wittenbergzorg biedt in
zorgcentrum De Wittenberg
in Haaften verpleeghuiszorg
in kleinschalige en huiselijke
woonomgevingen, specifiek
voor mensen met dementie of
lichamelijke ondersteuningsvragen. Daarnaast kent Wittenbergzorg ook de Zorg aan Huis.
Zowel in het zorgcentrum als
in de Zorg aan Huis wordt er
palliatieve en terminale zorg
geboden. Ook deze zorg wordt
zoveel mogelijk afgestemd op
de wensen van de cliënt en zijn
familie. Er wordt gekeken naar
inzet van deskundig personeel,
de rol van de mantelzorgers
en vrijwilligersorganisaties.
Zo proberen zij met elkaar voor
u de beste zorg te geven.
Wittenbergzorg
Haaften
0418 - 59 49 00
www.wittenbergzorg.nl

• Buurtzorg

‘Menselijkheid boven bureaucratie’, luidt een motto van
Buurtzorg. Als u thuiszorg
nodig hebt, komen wij niet
alleen verpleegkundige handelingen doen, maar nemen we
ook tijd om u te leren kennen,
u persoonlijk bij te staan en
deskundige zorg te verlenen. Wij
werken in kleine, zelfsturende
teams met hoog gekwalificeerde
verpleegkundigen. De lijnen
zijn kort. U hebt geen verwijzing
nodig. Lees over onze werkwijze
op www.buurtzorgnederland.com.
Buurtzorg levert ook in Rivierenland zorg. Kijk op onze website
of er bij u in de buurt ook een
buurtzorgteam aanwezig is:
www.buurtzorgnederland.com/
contact

• Tot slot nog een paar
handige links
Steunpunt mantelzorg
www.mantelzorg.nl
Palliatieve zorg voor kinderen
www.nikutrecht.nl
Centrum voor levensvragen
Rivierengebied:
www.centrumvoorlevensvragen.nl/
rivierengebied

Ongeneeslijk ziek en dan?

Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve
zorg met patiënten en naasten. Kijk ook eens op

www.palvooru.nl
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