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U heeft te horen gekregen dat u niet meer kunt 

genezen van uw ziekte en dat u in de zogenoemde 

palliatieve fase van uw ziekte bent. In de palliatieve 

fase zijn de (eventuele) behandeling en zorg gericht 

op de best mogelijke kwaliteit van leven. Het doel is 

om de tijd die u en uw naasten nog samen hebben, zo 

goed en aangenaam mogelijk en op de eigen manier 

door te brengen. 

De mededeling dat u in de palliatieve fase van uw 

ziekte bent kan bij u en uw naasten veel vragen, 

onzekerheden en emoties  oproepen. Vooral na 

thuiskomst uit het ziekenhuis blijken veel vragen naar 

boven te komen. 

Uit onderzoeken en ervaringen blijkt dat praten met 

een deskundige zorgverlener mensen kan helpen om 

zich minder onzeker te voelen, gewenste informatie te 

krijgen, anders om te gaan met levensvragen of 

nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor passende 

hulp of oplossingen.

Vragen die bijvoorbeeld kunnen spelen:

 Ik ben zo moe, hoe kan ik hier beter mee omgaan?

 Mijn partner/naaste wil niet over de situatie praten, 

maar ik wel. Hoe kan ik daar mee omgaan?

 Wat is een palliatieve behandeling en wat kan ik 

daarvan verwachten?

 Ik word palliatief behandeld en heb nu veel last 

van…., wat is daar aan te doen?

 Hoe moet het nu verder met mijn werk?

 Hoe zal het de komende weken / maanden gaan en 

op wie kan ik terug vallen als er problemen zijn?

 Ik wil het liefste thuis blijven, maar …

 Ik wil mijn  kinderen niet belasten, maar wat als ik 

niet meer voor mezelf kan zorgen? 

 Welke hulp is er mogelijk en hoe kan ik dit regelen?

 Ik ben zo bang dat ik veel pijn zal krijgen. Wat kan ik 

eraan doen om dat te voorkomen? 

Heeft u vragen, voelt u zich onzeker of wilt u graag 

praten over uw ziek zijn, dan biedt het huisbezoek u 

hiervoor een mogelijkheid. Met een gespecialiseerd 

(wijk)verpleegkundige kunnen u en uw naaste(n) in 

gesprek gaan over wat u bezighoudt, wat uw wensen 

zijn en welke mogelijkheden er zijn om passende hulp 

en ondersteuning te vinden en hoe deze aangevraagd 

kunnen worden.

Huisbezoeken in de palliatieve fase

Is het huisbezoek iets voor u?

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid 

van een huisbezoek dan kan de afdelingsverpleegkun-

dige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of 

huisarts u aanmelden voor het huisbezoek bij een van 

onderstaande zorgorganisaties.

U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met 

een van de onderstaande thuiszorgorganisaties. 

De gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige neemt 

binnen een week na aanmelding telefonisch contact 

met u op voor het maken van een afspraak.

Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.

Huisbezoeken in de palliatieve fase worden aangebo-

den door gespecialiseerde (wijk)verpleegkundigen van

Florence  

bereikbaar via cliëntencontact centrum  070 4131000

HWW Zorg  

specialistisch verpleegkundig team 070 3795170

Aanmelden 


