
Palliatief 
Terminale Unit
Sweelinckplein

Praktische wetenswaardigheden

K  Bezoek: op elk gewenst moment is het mogelijk om op 
 bezoek te komen. 

K  Logeren: er is logeermogelijkheid aanwezig voor de familie 
of naasten, max. 2 personen. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. De maaltijden kunt u desgewenst in het 

 restaurant nuttigen. Koffie en thee zijn op de afdeling gratis.

K  Huisdieren: zolang dit geen overlast geeft voor anderen zijn 
deze welkom. 

K  Roken: er is een rookruimte op de afdeling aanwezig. 
 De cliënt mag onder begeleiding op de kamer roken.

K  Faciliteiten: alle overige faciliteiten van Nolenshaghe, 
waaronder het restaurant en de stilteruimte, staan 

 eveneens ter beschikking van de cliënt en/of de familie.

Opname

Iedereen met een geldige indicatie voor ZZP 10 of ELV palliatief 
kan worden opgenomen op de Palliatief Terminale Unit.

Voor een rondleiding of informatie kunt u terecht bij 
Kim Gaemers, leidinggevende cliëntzorg:
Telefoonnummer: 070 - 447 01 02
E-mail: k.gaemers@saffiergroep.nl

Ook kunt u contact opnemen met het team 
Woonzorgbemiddeling:
Telefoonnummer: 070 - 789 20 02
E-mail: woonzorgbemiddeling@saffiergroep.nl
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Uitgangspunten zorgverlening

Binnen Nolenshaghe hanteren we de volgende uitgangspunten 
van de zorgverlening:

K  De cliënt behoudt de regie en kiest zelf de zorg die hij wenst 
te krijgen; ieder mens is immers uniek;

K  De zorgverlening richt zich op een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven, met begeleiding naar het naderende 
levenseinde; hierbij bepaalt de cliënt wat ‘goede kwaliteit’ is;

K  Bij de zorgverlening richten we ons op het voorkomen 
en verlichten van lijden; dit doen wij door middel van 
symptoom-bestrijding;

K  Er is naast aandacht voor lichamelijk welbevinden ook ruimte 
voor ondersteuning op psychisch, sociaal en spiritueel vlak;

K  Indien gewenst kunnen familie en naasten betrokken worden 
bij een of meerdere aspecten van de zorg. Dit zal in goed 
overleg gaan met de medewerkers.

Multidisciplinair team

Het team dat de palliatieve terminale zorg verleent is multi-
disciplinair en bestaat uit de volgende deskundigen: arts, 
verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en verzorgenden, 
geestelijk verzorger, maatschappelijk werk en - indien nodig - 
andere deskundigen. 
In het zorgdossier worden alle acties duidelijk omschreven en 
worden de zorgvragen en wensen van de cliënt vastgelegd. 
Geleverde zorg en evaluaties worden in het zorgdossier 
gerapporteerd. Tevens zijn er diverse vrijwilligers aanwezig die 
een actieve bijdrage leveren aan zorg.

Vragen rond leven en sterven

Wij gaan ervan uit dat de cliënt op een menswaardige en 
draaglijke manier afscheid van het leven wil nemen. Soms zullen 
er vragen zijn met betrekking tot hulp bij levensbeëindiging; dit 
wordt euthanasie genoemd. De arts kan samen met de cliënt 
en diens familie en naasten kijken naar de mogelijkheden en 
alternatieven.

De accommodatie

Afdeling Sweelinckplein bevindt zich rechts op de eerste etage 
en omvat 8 sfeervolle eenpersoonskamers met eigen sanitair. 
De kamers zijn ingericht met lichte meubelen, schilderijen en 
een tv. Tevens is er een telefoon- en internetaansluiting aanwezig.
Het is toegestaan om een persoonlijke sfeer aan de kamer 
te geven door bijvoorbeeld een eigen schilderij op te laten 
hangen of een makkelijke stoel neer te zetten. Verder is er een 
gemeenschappelijke huiskamer met een keukengedeelte en 
diverse andere voorzieningen, zoals een wellness bad.  

Palliatief Terminale Unit

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is continue en integrale zorg voor 
cliënten en hun familie op het moment dat medisch 
gezien geen genezing meer mogelijk is en het 
overlijden op korte termijn onvermijdelijk is. 

De zorgverlening richt zich op het verminderen van 
het lijden en de verbetering van kwaliteit van leven. 
Wij doen dat op een zodanige manier dat cliënten 
hun leven kunnen voltooien in alle waardigheid en 
eigenheid die bij hen past.
 
Ook familie en naasten worden ondersteund bij 
het omgaan met het naderende afscheid en de 
verwerking van hun verdriet.

Binnen de visie van Nolenshaghe is respect een 
belangrijk onderdeel van de zorg. Tevens wordt er 
voldoende ruimte geboden de eigen geloofs- of 
levensovertuiging na te leven.


