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Na de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ wil de een nog alles uit het leven
halen. Een ander is vooral bezig met afscheid nemen. Ieder mens
gaat op zijn of haar eigen manier om met mentale tegenslag en de
lichamelijke klachten die een ernstige ziekte met zich meebrengt.
Het naderende verlies heeft ook grote invloed op degenen die het
dichtstbij staan; de partner, kinderen, vrienden, buurtgenoten.
Wat is palliatieve zorg?
De zorg in de laatste fase is
niet gericht op genezen, maar
op kwaliteit van leven. Dat kan
gaan over het verminderen
van pijn en benauwdheid. Over
omgaan met angst en verdriet
of een antwoord vinden op
vragen rond leven en sterven.
Bij palliatieve zorg hoort ook
het regelen van praktische
zaken, bijvoorbeeld thuiszorg
aanvragen. Verder is er
aandacht voor uw naasten:
hebben zij ondersteuning nodig
bij de zorg of rouwverwerking?

Waar kan ik terecht?
Uw (huis)arts is verantwoordelijk voor de medische zorg.
Als u in de laatste levensfase
thuis verblijft, komt daar vaak
wijkverpleging bij. U kunt
ook een beroep doen op de
vrijwilligers van een hospice.
Een eventuele opname in
een hospice of verpleeghuis
gebeurt in overleg met uw arts.
Bespreek uw wensen liefst tijdig
met uw dierbaren en arts zodat
zij het u zo comfortabel mogelijk
kunnen maken.

Wat doet het Netwerk
Palliatieve Zorg?
In de regio waar u woont is
een netwerk voor palliatieve
zorg actief. De deelnemende
zorgverleners spannen zich
samen in om de palliatieve zorg
te verbeteren. Ze wisselen
ervaringen uit, zorgen voor een
goede overdracht en scholen
hun medewerkers bij op het
gebied van palliatieve zorg. Het
netwerk heeft een consultteam
van experts dat zorgverleners
adviseert en organiseert ook
regelmatig publieksavonden.

Meer informatie
De twee netwerken in deze regio
geven praktische informatie
over palliatieve zorg en over de
aangesloten zorgverleners bij u in
de buurt. U vindt ze online op:
• www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenenzuidkennemerland
• www.netwerkpalliatievezorg.nl/
amstellandenmeerlanden
Op onderstaande kaartjes ziet u in
welke regio uw woonplaats valt.
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