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Thema 6 Organisatie van palliatieve zorg 

Sociale kaart 
 

Een zorgvrager die te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter wordt en in 
de palliatieve fase is gekomen, kan een heleboel vragen hebben over wat hem/haar 
te wachten staat. Mogelijk is al sprake van een naderend overlijden. Er is sprake van 
verlies, onzekerheid en mogelijk angst bij de zorgvrager en de naasten. Mogelijk 
stelt de zorgvrager jou als zorgverlener vragen over deze zorgen en wil je andere 
zorgverleners in de keten betrekken bij de zorg. 
 

In de regio zijn verschillende organisaties actief die de palliatieve zorgvrager kunnen 
helpen en ondersteunen. Vaak adviseert de huisarts, transferverpleegkundige of 
oncologieverpleegkundige de zorgvrager, afhankelijk van de context waarin de zorg 
verleend wordt. Jij kunt als zorgverlener ook vragen krijgen van de zorgvrager. Dan 
is het fijn als je deze zorgvrager kunt adviseren. Daarbij is het van belang dat je de 
sociale kaart in je regio kent en de zorgvrager kunt doorverwijzen naar het juiste 
loket in de keten. 
 

Opdracht 
 

Stap 1 Oriënteer je op de sociale kaart in je regio. 
 

 Stap 2 Maak een schema met daarin organisaties, vrijwilligersorganisaties en 
instellingen die zich bezighouden met palliatieve zorg in je regio, zodat je 
zorgvragers kunt informeren en andere zorgprofessionals in de keten kunt 
inschakelen. 
 

Stap 3 Bespreek je schema met een medestudent en geef feedback op elkaars 
schema. 
 

Stap 4 Lever de opdracht in bij je docent op de afgesproken wijze 

 

Enkele suggesties om je zoektocht te starten: 
181105-Fibula-infographic-ipad.pdf (stichtingfibula.nl) 
Netwerk Palliatieve Zorg - Zuid-Holland Noord > Zorg in uw regio 

Palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland > Wat we doen > 
Onderwijsknooppunt (palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl) 
Centrum voor Levensvragen (netwerkpalliatievezorg.nl) 
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (vptz.nl) 
 

 
 
 
 

https://stichtingfibula.nl/Portals/158/181105-Fibula-infographic-ipad.pdf
https://netwerkpalliatievezorg.nl/zuidhollandnoord/Zorg-in-uw-regio
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Onderwijsknooppunt
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Onderwijsknooppunt
https://netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Centrum-voor-Levensvragen
https://www.vptz.nl/
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Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  
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