
Het regionaal palliatief team
Netwerk Palliatieve Zorg Westland Schieland Delfl and

Heeft u vragen over palliatieve zorg? 
Dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur 
terecht bij het regionaal palliatief team voor advies.

Contact

06 20 13 79 59 (binnen kantoortijden)
088 605 14 44 (buiten kantoortijden) Landelijk consultatienr. 

regionaalpalliatiefteam@npzwsd.nl 

www.palliaweb.nl/netwerk-westlandschielanddelfl and

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van palliatieve zorg? 
Dan kunt u terecht bij het regionaal palliatief team.  
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Waarvoor kunt u bij het 
regionaal palliatief team terecht?
U kunt bij het regionaal palliatief 
team terecht voor bijvoorbeeld 
vragen over lichamelijke klachten, 
symptoombestrijding, psycho-sociale 
problemen, ethische dilemma’s, inzet 
van hulpmiddelen, coördinatie van 
zorg of spirituele en zingevingsvragen.

Wie zitten er in het 
regionaal palliatief team?
Het regionaal palliatief team 
bestaat uit gespecialiseerde 
verpleegkundigen en kaderartsen 
palliatieve zorg uit de regio. Zij staan 
voor u klaar voor advies en onder-
steuning in complexe palliatief en 
terminale situaties. Deze adviseur 
denkt met u mee, maar neemt de 
zorg niet over. 

Wie kunnen terecht bij het 
regionaal palliatief team?
Wij zijn binnen de regio Westland 
Schieland Delfl and bereikbaar voor 
alle vragen over palliatieve zorg 
voor cliënten, naasten en profes-
sionals, zoals medisch specialisten, 
huisartsen, verpleegkundigen, 
specialisten ouderengeneeskunde 
en arts-assistenten.

Werkwijze
De verpleegkundige beantwoordt 
uw vraag of neemt deze in behande-
ling en bespreekt deze binnen een 
multidisciplinair team. Daarna belt 
de adviseur u terug met het advies. 
U ontvangt het advies in principe 
binnen één werkdag.

Nieuw team gestart in 2022

De Netwerken Palliatieve Zorg 
Delft, Westland, Oostland (DWO) 
en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) 
vormen vanaf januari 2022 samen 
het Netwerk Palliatieve Zorg West-
land, Schieland en Delfl and (WSD). 

Hieronder vallen de gemeentes: 
Westland, Hoek van Holland, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, 
Delft, Midden Delfl and, Pijnacker–
Nootdorp en Bleiswijk. 

Het nieuwe regionaal palliatief team 
vloeit voort uit deze samenwerking. 




